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است. سعادت یک خداوند خانه  ي در بودن همیشه مانند خیر. به عصر 
است. من دوست او شدم، غافلگیر بسیار اینجا در آرکانزاس اهل آقاي این دیدن از ٢
درست بود، کالیفرنیا در دیدم را تو که بار آخرین می کنم فکر است، گذشته زیادي زمان
مکان نقل به مجبور گمانم به بله! [هستی]؟ اینجا هستی؟ کالیفرنیا هنوز بله! است؟

می آیند. غرب به شرق از دارند همه  شد. خواهم
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ خوب همگی خوب، ٣

خوب. بسیار
همین به باید برنامه] [طبق ماست. جلسه ي ششمین این اکنون نظرم به حال ٤
توسان در شب دوشنبه پس دهیم. ادامه آتی شب دوشنبه تا آینده، هفته ي تا ترتیب
شب دوشنبه همین که است این ما انتظار و است پیش در ضیافتی نکنید، فراموش را

باشیم. داشته فوق العاده اي اوقات آنجا در
ابتدا گفتم:«می دانید، و می کردم. صحبت ُرز برادر و ویلیامز برادر با داشتم امروز ٥
یازده یا ده ساعت حدود تا را بی ادعا مردم گفتم:«این کرد.» خواهم دعا بیماران براي
زمان اینکه از شرمسارم.» خود از واقعًا کاري چنین انجام گفتم:«از می دارم.» نگه اینجا
را شما بتوانم که نمی آید پیش برایم ولی می خواهم پوزش می دارم نگه را شما زیادي

ببینم. دفعات به و بارها
مراتب به می شود، محسوب خانه ام که آنجا چون بیاورم عذري چنین نمی توانم و ٦
تا و کرده شروع زود صبح مواردي در دارید؟ توجه می دارم. نگه را] [جماعت بیشتر
وجود با حتی باشیم. خانه به رفتن آماده ي که زمان هر تا یا می کنم موعظه ظهر از بعد

کنیم. تجربه را خوشی اوقات تا می نشینیم هم] [کنار متراکم شکل به ازدحام
صحبت برانهام برادر با [شخصی جایی… است. خوشایند اینجا در بودن گرومر، برادر ٧
گذشته سال نبود… بود. پنهان دیدم از نوعی به مسئله این بله. بله. تألیف.] می کند-گروه
به را کلیسا و محل می کنم. فکر چنین [«بله.»] نبودیم؟ بودم، همین جا آمدیم وقتی

دهد. برکت شما همگی به خدا خوشوقتم. بس اینجا در حضور از می آورم. خاطر
تغییر را برنامه اندکی دهد. شفا را بیماران امشب خداوند تا-تا-تا منتظریم اینک ٨
در آنچه یا انجیل موعظه ي و پیغام ارائه ي مشغول که] است چنین [معموًال و داده ایم
پس آنگاه و می دهم. انجام می دانم، که شکلی بهترین به را کار این و می شوم دارم، نظر
و می دهم ادامه ترتیب همین به فقط می شود. تمام زمانی چه نمی دانم دقیقًا شروع، از
از پس امشب است خوب که کردم فکر بنابراین می دارم. نگه طوالنی مدت براي را شما
ترتیب این به کنیم. دعا بیماران براي فقط اکنون داشتیم موعظه که شب ها این تمام
ترتیب و نحوه به دیشب از و بودیم. خداوند منتظر و شدیم آماده مهم این براي امروز
بگیرید پیش در را جهتی و راه نوعی به باید می دانید، چنانکه می اندیشیدم. [جلسه]
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تکان را شما چیزي می کنید حس می کند. هدایت گرفتنش پیش در به را شما او که
متوجه آنگاه و می شوند پیدا مستقیم صورت به رؤیاها و درمی آورد حرکت به و داده

است. شدن نزدیک حال در امري می شوید
روح القدس و بودم خود اقامت محل ُمتل در من… بودم… رفته بیرون امروز خوب ٩
که کردم فکر بود. استخر یک آنجا در بروم. مشخص مسیري و راه از باید که گفت
اطراف و دور به نگاهی رفتم، آن سمت و آنجا به باشد. شده غرق کوچکی بچه ي شاید
نشسته اند. جلو ردیف همین در امروز آنها خورد. مردم از گروهی به چشمم و انداختم
فرموده او که شد همان دقیقًا و آمد آنجا به که بود خداوند این چگونه که می دانند آنها

کنم. شروع را بیماران براي دعا که است وقتش که دریافتم بنابراین بود.
شد. خواهیم نزدیک او به دعا طریق از او، کالم به شدن نزدیک از پیش اینک و ١٠
دارم اطالع دادید. نشان بسیاري توجه شب هر هستید. محبت با بسیار حضار شما
بیرون می خواهید که نیست این دلیلش که می دانم بروید. زودتر باید شما از برخی که

است. فهم قابل برایم بروید. سرکار باید برسید. اتوبوس ها به موقع به باید بروید.
کنیم. خم دعا جهت به را خود سرهاي لحظاتی بیایید حال،

نشسته اند، اینجا که آنها با ایستاده اند انتها در آنجا که کسانی شمار می بینم اکنون ١١
آنها مسئلت هاي به خدا که می دانیم که… است این ما خواسته ي و است. برابر تقریبًا
آیا اینک می کند. چنین جا همه که همان طور درست داد، خواهد شایسته پاسخی

می شنود. خدا کنید. اعالم دست برافراشتن با دارید؟ مسئلتی
طلب براي و می شویم. حاضر وي پیشگاه به عیسی نام در اینک ما، آسمانِی پدر اي ١٢
به نسبت روزه هر که آگاهیم زیرا می آییم فیض تخت سوي به خود گناهان آمرزش
سپري لحظاتی می آید پیش ندرت به زندگی ما ساعات تک تک در می ورزیم. قصور تو
شکل این به نداشتم قصد ببخش. مرا بگوییم:«خداوندا که باشیم نداشته نیاز که شود
خداوند اي تو که می دانیم هم را این می کردم.» عمل دیگري طریق به باید کنم. عمل
فریادهاي ضعیف ترین ببخشی. را فرزندانت آماده اي که رحمتی از سرشار چنان همیشه

خشنودیم. بس داریم اعظم شفیع یک اینکه از می شنوي. را آنها
تمام در او می کنیم. دعا عزیزمان برادر براي و کلیسا این براي امشب پدر و ١٣
خادم یک مصداق را شخصیتش و او می شناسم، را او داشته، حضور اینجا سال ها این
من… می گوییم! سپاس بسیار مردي چنین وجود بابت را تو یافتم. مسیح فوق العاده ي
براي پیوستن یکدیگر به و آمدن هم گرد و جماعتش میان و او نزد بودن خداوندا،
امشب که می کنیم دعا خداوندا، است. ویژه افتخاري خدا کالم حول آنها با مشارکت
فرمایی. عطا را برکات این و درآیی حرکت به شده، وارد خیزان و بلند موجی فراز بر
می شناسم، خدمت ابتداي از و قبل سال ها از را آنها که قدیمی دوستان با دیدار از

شادمانم. بس
مسیح در هم با امشب که حالی در را ما که می کنیم دعا اتفاق به اینک خداوندا، و ١٤
گرد هدف این با ما خداوندا، دهی. برکت شده ایم، جمع آسمانی جاي هاي در عیسی
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از که مسئلت هایی و سازي برآورده را ما نیازهاي امشب که می کنیم دعا و آمده  هم
به و دهی نجات را نجات نیافتگان دهی، شفا را بیماران اینکه دهی؛ پاسخ را داریم تو

آمین. می طلبیم. مسیح عیسی نام در ببخشی. امید مأیوسان
کالم می خواهیم هستند، راغب و می خواهند که کسانی از یعنی شما از حال، ١٥
شروع آنجا از می خواهیم و بگشایند. را ٨ باب متی انجیل بخش مبارك، و دیرین
را می شود آغاز ٢٣ آیه ي از که ٨ باب متی از مطلبی امروز که… کنیم خواندن به

برمی گزینیم.
جوِول برادر و ویلیامز برادر واقع در یا برادر حضور از شدن مرخص از پس امروز ١٦
دقیق موقعیت یک روي ذهنم من… می کردند، ترك را بودیم که جایی داشتند آنها ُرز…
واقعًا روح القدس و بودیم گفتگو حال در چون آوردم… جلو را خود دست بنابراین و شد.
[روح حتمًا اینک پرجالل! کردم:«چه فکر رفتند، که همین پس بود. آمده ما نزدیک
ذهنم در بود، افتاده اتفاق کتاب مقدس در که مورد یک و گفت.» خواهد سخن خدا]
همان در که دارم را مختصر نگاشته هاي برخی و رفتم. سراغش سرعت به و شد برجسته
کرد. مکتوب آن اساس بر یادداشت هایی و کرد طرح آن از مبحثی می شود و راستاست

کنم. منتقل شما به را نکات این مایلم
کنیم. آغاز ٢٣ آیه ي از و نماییم قرائت را ٨ باب متی بیایید اکنون نخست، ١٧

آمدند. او عقب از شاگردانش شد، سوار کشتی به چون
را کشتی امواج که حدي به آمد پدید دریا در عظیمی اضطراب ناگاه

بود. خواب در او و فرومی گرفت
دریاب را ما خداوندا، گفتند: کرده، بیدار را او آمده، پیش شاگردان پس

می شویم. هالك که
و بادها برخاسته، آنگاه هستید؟ ترسان چرا کم ایمانان، اي گفت: بدیشان

آمد. پدید کامل آرامی که کرد نهیب را دریا
و بادها که است مردي چگونه این گفتند: نموده، تعجب اشخاص آن اما

می کنند! اطاعت را او نیز دریا
عجیب مبحثی آن دل از است. کوبنده بس نگاشته اي واقع در یا مختصر متنی این ١٨

عیسی. کردن بیدار عیسی. کردن بیدار برمی گیرم: را عنوان] این [با
بود. شده ناتوان خستگی از بدنش بود. خسته بود. او براي سختی روز حتمًا ١٩
خود مسئلت هاي آنها برمی کشیدند. او از را خدا مردم می رفت که همان طور می دانید،
مسئله این توضیح در نداریم قصد کردند… چنین وقتی و می کردند. دریافت او از را
که اموري می توانیم چگونه نیست. کار این به قادر کس هیچ چون شویم جزئیات وارد

کنیم؟ تبیین را نمی دانیم
عنوان هیچ به نپذیرید، را ناتوانید آن توضیح از که امري وقتی دلیل همین به ٢٠
باشید. داشته ایمان باید می کنید؟ مالحظه داشت. نخواهید یافتن نجات براي راهی



شده٤ گفته کالم

راهی باري، هست.» او که آورد ایمان که است الزم جوید خدا به تقرب هرکه «زیرا
اگر باشید. داشته ایمان باید صورت هر در ولی ندارد وجود امر این علمی اثبات براي
ایمان… و نمی شود. محسوب ایمان جنس از عملی دیگر باشید داشته را اثباتش توان
و آورید ایمان بودنش به که دارد آن بر را شما تا کرده پنهان چنین را خویشتن خدا
یا باشید رؤیت به قادر خواه است. حاضر صورت هر در او که بدانید او دیدن بدون اینکه

دارید. ایمان صورت هر در یقینًا دارید. ایمان مهم این به شما نه،
و من چون کم سوادانی نصیب را بهره این و است فوق العاده این گمانم به اکنون ٢١
است شنیدن از ایمان «لهذا می شنویم. را آن زیرا بیاوریم ایمان که می کند دیگران
ایمان آن به و می پذیریم را الهی امر آن ما ترتیب این به و خدا.» کالم از شنیدن و
از هرچه و می یابیم. شفا و یافته نجات الهی، امر آن به خود ایمان پایه ي بر و می آوریم.

دارد. نادیدنی منشایی می کنیم دریافت پروردگار
است. نادیدنی داریم آنچه هر است. ایمان مسیحیت کامل اسلحه ي مسیحیان! اي ٢٢
امور و چیزها می باشند. توضیح ناپذیر و اسرارآمیز نهان، دیده از واقعی چیزهاي تنها
نامیرا توضیح ناپذیر امور ولی می باشند. گذرا و سطحی  [آنها] نیستند. واقعی توضیح پذیر
وجود از بخش کدام محبت؛ بنگرید. مسیحیت اسلحه ي به قلمرو. تمامی یعنی هستند
یک هیچ می کنید؟ دقت صبر. فروتنی، حلم، ایمان، خوشی، محبت، است؟ محبت شما
محبت داریم. ایمان آنها به این حال با هستند نادیدنی آنها دید. نمی توان را امور این از

داریم. ایمان نادیدنی اموري به ما است. پیروزي ایمان نمی شود. زایل هرگز
می داد.» مصالحه خود با را جهان و بود مسیح در «خدا بود. عیسی در خدا حال، ٢٣
داشتند، ایمان آن به راستی به که آنها و آوردند. ایمان او شهادت به مردمان آن و
او از که:«قّوتی گفت او کردند، چنین وقتی و برکشند. او از را الهی برکات می توانستند
به را سخن این بخواهیم اگر دیگر بیان به او… است. «نیرو» همان قوّت شد.» بیرون
ضعیف او برمی کشیدند، او از را [نیرویی] چیزي مردم وقتی کنیم، بیان امروزي شکل
دیگر انسانی بدن یک در کرد، عمل شکل آن به انسانی بدن آن در او اگر پس می شد.

کرد. خواهد عمل شکل همان به نیز
براي می کند. ایجاد خویش پیرامون در خود به مختص جّوي و فضا ما از یک هر ٢٤
جوار در بودن حال این  با ولی شده اید روبرو خوبی اشخاص با که آمده پیش شما
دارید دوست بسیار که بوده اید دیگري افراد با همچنین و است. سخت شما براي  آنها
که نداشتید دوست آیا پس می کنید. ایجاد را جّو و فضا این شما باشید. آنها کنار
فضا کنید دقت است! شگفت انگیز باشید؟ عیسی جوار در کوتاهی مدت براي حتی
بسته ا ي که است این تصورم باشد، می توانست چگونه ایجاد می کرد، او که جّوي و
مردم که می شنوم مدام حال، بود. خداترسی و احترام  محبت، از مملو بزرگ و عظیم

می گویند…
آنجا آخر، رؤیاي آن از آن در که نواري کنون تا شما از بسیاري می زنم حدس ٢٥
اینک چرا اینکه و باشید شنیده] [و کرده پخش را آمده میان به سخن باال، آن در
آن می خواهید اگر است! شگفت انگیز که… بود چیزي این و هستم. آریزونا در و اینجا
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می کنید تهیه را آن اگر و است؟ چند ساعت آقا، دارد: عنوانی چنین کنید، تهیه را
آِن از نوارها خوب کنید. تهیه نیز را یکی این حتمًا خریده اید ما از نواري کنون تا یا
با نوارها کار و می کند همکاري ما با که هستند دیگري شرکت به متعلق نیستند. من
شماري جوان آقاي آن که می دانم ولی ندارم. اختیار در را آنها حساب این با آنهاست

دارد. نوارها آن از
در می گویند:«وقتی عده اي بود. نیامده پیش برایم این نظیر چیزي هیچ گاه و ٢٦
از متفاوت جریان این نمی شوي؟» جویا او از را آن و این چرا هستی خدا حضور
خدا قدرت مردم از بسیاري که آنچه باشید داشته دقت شما… که است چیزي آن
خداست. برکات از متفاوت کلی به پروردگار قدرت خداست. برکات صرفًا می نامند،
کنید. چه نمی دانید اصًال که است چنان پروردگار قدرت هستید حضورش در وقتی
و میخکوب سراسر که فرامی گیرد را شما ترسی چنان حدي… به شما فقط… شما

می شوید. بی حس
حسی هیچ بدنم پایین تا باال از و سر پشِت پشت، ناحیه ي در که بود روز دو ٢٧
وحشت فرط از بودند، ایستاده همین جا درست فرشتگان دسته  آن وقتی زیرا نداشتم.
به هستم، اکنون که شکلی همین به درست و ایستاده فقط و بودم شده بی حس کامًال

می نگریستم. آنها
نه، خوب»؟ «خوب، گفت] [بشود که است صورت این به کار می کنید فکر اگر و ٢٨

است. متفاوت امر واقعیت باشید، شاهدش و باشید آنجا واقع به اگر نیست. چنین
بود. شده برون او از قّوت باشد. بوده خسته باید است عمانوئیل که عیسی خداوند و ٢٩
زیرا می رسید [دریاچه] سوي آن به وقتی یعنی داشت پیش در بزرگ کاري قبل روز از
بود. یافته را دیوانه شخص آن که همان جا بود، جدریان زمین عازم می دانیم چنانکه
تا می کشید طول زمانی مدت احتماًال اینکه به نظر بود جلیل از عبور حال در قایق وقتی
استراحت اندکی و کرده استفاده فرصت از باید که کرد فکر چنین شاید برسد، مقصد به

کرد. خواهد کسی هر که است کاري است، طبیعی کامًال امر این کند.
کردند عبور دریاچه از و کردند. سوار را او و شده قایق وارد او با [شاگردان] آنها ٣٠
منزله ي به را این بود، شده ضعیف و خسته که عیسی و کند. موعظه سو آن در تا
باید و بود انسان یک نبود. نامیرا مقطع آن در او بود. انسان چون یافت طالیی فرصتی
بود این می گرفت خود به انسانی قالبی باید خدا اینکه دلیل می چشید. را مرگ طعم
را پاروها شاگردانش بود. رفته خواب به و خسته آنجا او پس کند. تجربه را مرگ که

کردند. حرکت و برداشته
به باد مخالف جهت در را قایق می توانستند می وزید، بادي اگر روزگار آن در ٣١
اگر گاه و بروند. پیش باد نیروي و بادبان کمک به و دهند حرکت زیگزاگی صورت
پاروها که چرا می کرد کمک زدن پارو در اندکی حالت این بود ُکند خیلی سرعت
به می توانستند بادبان وجود با همچنین و می رفتند. پیش همان با و برمی داشتند را
بزرگ قایق یک در معموًال می نشست. عقب در نفر یک کنند. حرکت سریع تر راستی



شده٦ گفته کالم

با قایق اگر و داشتند هم سکان یک خوب، می زدند. پارو باید مرد ده تا هشت تقریبًا
پاروزنان اگر البته صد و می کرد. سکان داري عقب در نفر یک می کرد حرکت باد قدرت
پاروهاي از استفاده با و کنند قفل طنابی با را سکان می توانستند می کردند، حرکت

بروند. پیش خود
به توجه با چون بودند برافراشته را بادبان آنها که کنیم تصور چنین بیایید حال ٣٢
را این کس هر و بود. وزیدن حال در مالیم بادي احتماًال افتاد، بعد کمی که اتفاقی
اتفاقی هر وقوع احتمال همواره منطقه آن در آنجا یا جلیل از بخش آن در که می داند

بود. حرکت حال در قایق و بودند راه در آنها پس داشت. وجود
پیدا آن کف روي بر جایی و بود رفته قایق انتهایی قسمت به عیسی بسا چه و ٣٣
دست از نیروي و کند استراحت قدري تا کشید دراز بود آنجا که تلّی روي بر و کرده

کند. بازیابی داشت، پیش در که خدمتی و کار براي را رفته اش
بودند. بود، آورده جا به او آنچه رؤیت از شادمانی ابراز حال در شاگردان شاید و ٣٤
داشتند شاید و می گذراندند را خوشی اوقاتی بوده، آنها براي فوق العاده اي اوقات حتمًا
آورده جا به او که کارها برخی به راجع داشتند هم شاید و می دادند. شهادت هم به

می کردند. بحث بودند شاهدش و بود
گوش آنها مباحثه  ي به و کنیم توقف همین جا دقیقه یک براي بیایید حال، ٣٥
هستم» آنکه گفت:«هستم که آنجا او، سخِن این مورد در داشتند بسا چه دهیم.

گفت… که هنگامی می کردند. بحث
خوردند.» را مّن بیابان در ما پدران موسی زمان گفتند:«در جماعتی

یوشع رسیدند، موعود سرزمین به تن دو فقط ُمردند.» آنها همگی گفت:«و عیسی ٣٦
خدا، سوي از که نان آن هستم. حیات نان من ولی ُمردند. همگی «آنها کالیب. و
عوض چیزي نمیرد.» و بخورد نان این از می تواند آدمی است. شده نازل آسمان از
غور مسئله این در بسا چه باشد؟ نان می توانست چگونه او داشت. فرق این بود، شده

می کردند… تأمل شاید و می کردند.
شفا جلسه ي براي و نیستند اینجا اهالی از که داریم را کسانی اینجا در شاید ٣٧
گفتند… [شاگردان] بسا چه می کنم. بازگو را نکته این که روست همین از آمده اند،
امري [ادعا] این بود، مشتعل بوته ي آن در که بود «هستم» همان کرده ادعا او باري،
را ابراهیم می گویی و نداري سال پنجاه گفتند:«هنوز عده اي رو این از بود. تکان دهنده
«هنوز «مجنون». یعنی دیوانه که مستحضرید مجنونی.» که دانستیم اکنون دیده اي؟
سال پنجاه هنوز گفتند:«ولی داشت. سال سی تنها که حالی در نداري» سال پنجاه

دارید؟ توجه مجنونی.» که دانستیم اکنون دیدي؟ را ابراهیم که گفتی و نداري
نه است! پرجالل هستم.» من شود پیدا ابراهیم که آن از گفت:«پیش او لیکن ٣٨
همان اکنون او و هستم.» من شود پیدا ابراهیم آنکه از «پیش بلکه دید را ابراهیم تنها
«بودم» معنی به هستم» «من که باشد یادتان حال بود. زمان آن در که است «هستم»
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ابد. تا و امروز دیروز، هست؛ همیشه و پیوسته هستم» «من نیست. بود» «خواهم یا
هستم.» «من

می توانیم آن اساس بر که است دلیلی هم این باشند:«خوب، گفته سپس بسا چه ٣٩
رفته او هنگام آن در حال، می دانیم.» را این ما او… چون است. مسیح همان او که بدانیم
به مقدس نگاشته هاي زیرا باشد مسیح باید او معلوم قرار از که «می دانیم بخوابد. تا بود
کسی هر براي فلسفه    این حال، کرد.» خواهد کار چه بیاید مسیح وقتی که می گویند ما

است.  راست دینی جنس از و محکم خوب، آموزه اي است، خوب
همواره برسم. نکته همین به داشتم سعی ِمزا [شهر] در یعنی جایی در دیشب ٤٠
[بر باید کنید. سنجش کالم مبناي بر بپرهیزید. هیجان و حس مبناي بر قضاوت از
درست آنچه ترتیب بدین شوید، دقیق نگاشته ها و کالم بر حال، باشد. کالم اساس]
درستی دلیل امر همین حال، است. فرموده چنین پروردگار که چرا درمی یابید را است

می باشد. آن
می سنجیدند. کالم اساس بر را او داشتند شاگردان و

که مرد آن روزگار تا می توانید بود، مسیح او آیا اینکه به بردن پی براي حال ٤١
این ولی داد آنها به خدا را شریعت البته بازگردید. گذشته به داد، آنها به را شریعت
روزي که گفت آنها به و آورد. پایین کوه از و کرد دریافت خدا از را آن که بود موسی
خواهد مبعوث تو براي من مثل نبی اي خدایت «یهوه ولی، کرد. خواهد ترك را آنها
کالم شنیدن از هرکه که شد خواهد واقع و پادشاه. نبی یک-یک شارع، یک گردانید:
این متوجه عیسی آمدن با آنها شد.» خواهد منقطع قوم میان از زند باز سر نبی آن

بودند. شده نکته
در بودند:«اگر فرمانی چنین مخاطب مقدس نگاشته هاي سراسر در یهودي ها و ٤٢
بر رؤیا در را خود هستم یهوه که من باشد، نبی یک یا روحانی شخص یک شما میان
هستم. وي با من زیرا بشنوید را او آنگاه شود واقع گوید آنچه اگر و می کنم. ظاهر او
سراسر است. منطقی کامًال موضوع این حال نشنوید.» را او آنگاه نشود واقع اگر و

است. معقول
خاست. پا به بود بزرگ نبی یک که ارمیا یعنی مرد یک بار یک که زمان آن نظیر ٤٣
شود. برده بابل به سال هفتاد مدت به یهودا است قرار که بود گفته او به خداوند
گوش بگوید چیزي نص این خالف که کسی یا نبی رؤیابین، هیچ سخن گفت:«به

انداخت.» گردنش بر یوغ یک و ندهید.
پدرش بود. نبی یک پسر بلکه بود نبی تنها نه بود. نبی حنانیا حال حنانیا… و ٤٤
و شکست را آن و درآورد [ارمیا] او گردن از را یوغ و شد الهام او به چیزي بود. نبی
گشت.» بازخواهند سال دو انقضا از بعد [اسیران] آنها می فرماید، چنین گفت:«خداوند
بود! عالی این من، خداي بزنند. دست سخن این به واکنش در می توانستند خالیق

می کنید؟ مالحظه بود. خدا کالم خالف بر ولی دهند گوش حنانیا به داشتند دوست
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یک ولی نماید. استوار را سخنانت خداوند حنانیا، گفت:«آمین ارمیا که شد این ٤٥
نبی اگر معروف… و کند نبّوت نبی که آنگاه و بودند. انبیایی ما از قبل کن صبر دقیقه

شد.» خواهد معروف نبی آن گردد واقع کالمش و کند نبّوت
داشتم پیش چندي نشسته اند. اینجا سرخ پوست دوستان از برخی که می بینم ٤٦
براي آنها و را. سرخ پوستان مسیحیت روزهاي نخستین می کردم، مطالعه را آنها تاریخ
ایشان میان در نبی اي اگر و می کردند. تعقیب را آن رفته، شکار پی در باید ماندن زنده
ولی می شد. رئیس شخص آن می گفت، آنها به را شکار محل و می کرد نبّوت و می آمد
می کردند. رها را او َدم همان بود. راهش پایان منزله ي به این می کرد، نبّوت دروغ به اگر

نمی ماند. زنده بیشتر دیگر او
دروغ گفت:«حنانیا ارمیا به خدا داشت. خدا که است مبنایی همان این خوب، ٤٧
«طی اوست. کالم خالف بر می بینید چنانکه نزدم.» او به حرفی چنین هرگز گفت.
را او [خدا] ُمرد. حنانیا هفتم ماه در و شد.» خواهد محو زمین روي از سال یک همین
شده الهام او به چیزي اینکه با می کنید، مشاهده چنانکه حال، کرد. محو زمین روي از

بود. خدا کالم خالف بر ولی بود
تا اینکه یا کند موعظه قدرتمندانه می تواند اندازه چه تا واعظ یک اینکه از فارغ ٤٨
دور آن از باشد کالم خالف بر سخنش اگر دهد، ارائه زیبا را آن می تواند اندازه چه

بمانید. دور آن از شوید.
هست که بود، که او اینکه کامل مکاشفه ي خداست، برنامه ي این است. کالم این ٤٩
کتاب مقدس این و است. مسیح عیسی مداوم و پیوسته مکاشفه ي این بود. خواهد که و
در و گرفته قرار او با تضاد در که مکاشفه اي هر است. مسیح عیسی کامل مکاشفه ي
به مربوط که:«این بگوید او کنونی کیستی و آورد خواهد جا به که اعمالی خصوص
شاهدید و باشد عیسی همان باید هم اکنون نکنید. باور را آن است» گذشته روزگار

است. کالم نص این که
شاید می کردند. گفتگو موضوع با رابطه در بسا چه که می بینیم را شاگردان حال ٥٠
که دارم یاد به و می کردم فکر این به داشتم خود باشد:«می دانید، گفته چنین پطرس
همیشه آنها شد. خواهد پا به عظیم هنگامه اي و غوغا روزي که می گفت من به پدرم
مسیحان مسیح، آمدن از پیش اینکه همچنین و داشتند. کوچک خروش هاي و جوش
خاطر به را مورد یک این پسرم گفت: من به او ولی کرد. خواهند ظهور بسیار کذبه
حکمی خود آسمانی  پدر جانب از و هستیم. خدا برگزیدگان ما هستیم. یهودي ما بسپار.
یک که است چنین اگر و بود. خواهد نبی مسیح که می دانیم آن اساس بر که داریم
پس واقع می شود می گوید آنچه و شناخت می توان می گوید سخن که وقتی تنها را نبی

است.» مسیح او که دانست خواهید چنین این
آندریاس برادرش دعوت واسطه ي به که آمدنی آمد، وي محضر به پطرس وقتی و ٥١
یحیی روز آن که بود دیده و بود داده گوش [عیسی] وي به او [زیرا] بود شده میسر

بود… شخص همان او اینکه و کرده اعالم را آمدنش
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رؤیت را آن نتوانست دیگري کس شنید. را [آسمانی] آواز و دید را روح  یحیی و ٥٢
هیچ بودند ایستاده آنجا که نفري هزاران آن تمام از توانست. او فقط بشنود، یا نموده
گفت: داده شهادت یحیی «پس بود. شده فرستاده او براي ندید. را آن یحیی جز کس

آمد.» آسمان از آوازي و شد نازل آسمان از کبوتري چون که دیدم را روح
داد، دست از را خود بینایی و افتاد زمین به نور آن برخورد اثر بر پولس وقتی ٥٣
چشمانش که بود حقیقی چنان پولس براي ندید. را نور آن همراهانش از یک هیچ

کرد. کور را
آن [در و بودند. کرده حرکت ستاره پی در بابل از را راه تمام مجوسیان ٥٤
هر فراز از ستاره آن و می کردند. تعیین ستاره ها حسب بر را زمان و وقت روزگار]
فاش مجوسیان بر که بود چیزي این ندید. را آن هم نفر یک و کرد عبور رصدخانه اي

بود. شده نمایان و
خود که می کند را کاري و برگزیند را کسی چه که می کند انتخاب خود خدا ٥٥
همواره او حال، کرد. نخواهد حرکت خود کالم خالف بر هرگز و خداست. او می پسندد.

است. کالمش با همگام
که حالی در فریاد… داشت که حالی در می دانید باشد، گفته شمعون بسا چه و ٥٦
به گفت:«وقتی بود. خواب قایق انتهاي در عیسی و می زد پارو دریاچه روي داشت
برایم همین هستی. یونا پسر و است شمعون نامت که گفت من به او و آمدم محضرش
هرگز اینکه با چون است مسیح همان او راستی به که فهمیدم آنجا بود. فیصله بخش

کرد.» بازگو من به را حقیقت بود ندیده مرا
اینکه از بگوید، داشت نتنائیل آوردن از که شهادتی از می توانست هم فیلپس ٥٧
صحبت چاه کنار زن آن درباره ي شاید بود. کجا آمدن از پیش که گفت او به [عیسی]
٩١ [حدود یاردي صد فاصله اي وجود با که کور بارتیمائوس درباره ي یا باشند. کرده
کرد. لمس را [مسیح] او که بود خدا به وي ایمان این و کرد لمس را ردایش او، از متر]
که می کردند ثابت موارد این همه ي کرد! لمس را او رداي گوشه ي که زنی آن مورد یا

باشکوهی! اوقات چه است. مسیح او
باشند. کرده بحث او به نسبت آنها نگرش و مردم رفتار درباره ي شاید ادامه در باري، ٥٨
او با رابطه در شماري بودند. دریاچه از عبور حال در مدت این تمام در آنها ما… اینک

نیاوردند.» ایمان هم عده اي آوردند. ایمان مردم از گفتند:«عده اي
اختیار دارند. ایمان الهی امر آن به برخی است. برقرار هم امروز وضعیت همین ٥٩
نخواهند ایمان شد خواهد ثابت وضوحی چه با اینکه از فارغ هم برخی و شماست با
کوچک نشانه ي نخستین با که هستند روحانی  قدري به مردم از شماري خیر. آورد،
اگر که چنانند دیگر عده اي و می پذیرند. نموده، دریافت را الهی امر آن تأیید کننده،

نمی یابند. را آن هرگز بکوبید آنها بر هم شبانه روز
اگر دهم. توضیح را مطلبی و کنم مکث نکته همین روي دقیقه یک بگذارید ٦٠
تابش با باشند، داشته را حیات] ذّره ي [و زیواچه آن می افتند زمین روي که بذرهایی
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غنی زیواچه آن به اگر ولی می کنند. رشد رطوبت، بودن مناسب و آنها بر خورشید
هیچ همین. پوسید، خواهند هم باز آنها، بر خورشید نور تابش با حتی باشند نشده

نمی دهد. رخ چیزي
دفتر در عالم بنیاد از پیش و شده خوانده ما نام هاي برخورداریم. زیواچه آن از ما ٦١
قضیه این هستیم؛ مذهبی اندازه چه تا که امر این از فارغ است. شده مکتوب بّره حیات

می کند. عمل ما ضّد به مواردي در و ندارد مسئله آن به ارتباطی هیچ
می توانم برادران سایر و گرومر برادر مانند خوبی برادر حضور در اینجا می کنم حس ٦٢

بگویم. را این باید می کنم حس هستم. خود خانه ي در گویی باشم، راحت
در را خود و آمد وقتی و بود. مسیح او که می دانیم اکنون کنید. دقت عیسی به ٦٣
از کاهنانی تبار از همگی صدوقی ها فریسی ها، نمایاند، مذهبی مردمان به مسیح مقام
این سال صدها مدت به واقع در و مرتبه صدها اندازه ي به و [بودند] هارون دودمان
همه پدربزرگ ها پیشینیان، تا جد پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر از داشتند. را جایگاه
به انبیا و می ورزیدند. اهتمام انبیا صحف و کالم در غور و مطالعه به و بودند کاهن
به را امور آن و آمد عیسی وقتی ولی بودند. داده خبر کرده، اعالم امور این از وضوح
ذّره کوچک ترین تا آنها  بودند. شده کور خفاش یک مانند درست جماعت آن  آورد، جا
بسی بودند، تفکر اهل بسیار و خردمند هوشمند، بودند، مذهبی و شریعت] [به پایبند
چنان آن   و فرامی گرفتند را کالم کودکی از آنها امروزي. مردمان ما از یک هر از بیشتر
آن و گشت پدیدار آنها جلوي محض حقیقت آن وقتی و می کردند. رشد یافته، پرورش
ابلیس از حتمًا پس درآوریم آدم این کار از سر گفتند:«نمی توانیم درخشید، [الهی] نور
و می کند ذهن خوانی او دارد. قدرتمندي و فرد به منحصر ذهن او بعلزبول. از است،
درك آنها دارد. نام تله پاتی کارش امروزي تعبیر به بخواند.» را مردم ذهن می تواند

نمی کردند.
سامره در واقع کوچک شهري یعنی سوخار از عیسی روز یک کنید. توجه اکنون ٦٤
او بود]. [آنجا بدنام و سوءشهرت داراي و بینوا زنی و نشست. چاه یک کنار و گذشت
تا آمد او و نبود. جایز و می آمد پیش برایش نباید که چیزي داشت، بسیار شوهران
گفت او به زن و بنوشان.» من به آب گفت:«جرعه اي او به عیسی و بکشد. آب کمی
سامري زن یک از درخواستی چنین اینکه نبود. درست بکند. را کار این نمی تواند که

بود. [عیسی] او به توهین زن… آن به توهین بکند
می کنی!» صحبت کسی چه با می دانستی گفت:«اگر او به سرعت به عیسی و ٦٥
سخن تو با که کیست می دانستی گفت:«اگر [عیسی] نمی دانست. را این زن آن حال،

می کردي.» طلب نوشیدن براي چیزي وي از تو هرآینه می گوید
آن به که عیسی بعد اندکی کرد. پیدا ادامه باب همین در مدتی صحبت موضوع ٦٦

بخوان.» را خود شوهر و گفت:«برو زن به بود، شده فرستاده چاه
مستحضرید چنانکه بود، بسته چشمانش هنوز زن] [آن او ندارم.» گفت:«شوهر ٦٧
بکند. فضلی اظهار جور هر می تواند و دهد تعلیم را الهیات نوع یک می تواند کسی هر
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درستی و راستی بر کار این این حال با ولی بگوید می خواهد دلش هرچه می تواند
نمی کند. داللت چیزي

بخوان.» را خود شوهر و گفت:«برو [عیسی]
ندارم.» گفت:«شوهر [زن]

االن آنکه و داشتی شوهر پنج که زیرا نداري. شوهر که گفتی گفت:«نیکو عیسی ٦٨
گفتی.» راست نیست. تو شوهر داري

این چنین و بنگرید. می تابد حیات زیواچه ي آن بر سان چه به نور آن اینکه به ٦٩
سرعت. به سحر انگیز، شکلی به سریع، کرد. نمو و رویید شده کاشته گیاِه آن که است
بدي زندگی که زنی شده! رانده و برگشته بخت  روسپی یک بلکه کارکشته کاهن یک نه
برخورد او به نور آن وقتی و بود. شده مقدر جاودانی حیات براي پیش از ولی داشت

بازشناخت. را آن سریعًا کرد،
نبی سال چهارصد مدت به حال، هستی. نبی که می بینم آقا گفت:«اي [زن] ٧٠
این و بود خواهد نبی یک مسیح و بیاید. باید مسیح که می دانیم را این ولی نداشتیم
او به را مطالب آن که مردي که می دانست او می بینید، گفت.» خواهد ما به را چیزها

گفت. نخواهد دروغ او به بازگفت
همانم.» می گویم سخن تو با که گفت:«من عیسی و می دانست. را این عیسی و ٧١

ببینید!» را مرد آن و گفت:«بیایید و رفت شهر به بلکه نپرسید دیگري سؤال زن آن ٧٢

یا می کند کور یا بتابد الهی نور آن وقتی که می بینید بنگرید. موجود تفاوت به ٧٣
مقدس! کتاب  نگاشته هاي حیات، باشد. چنین باید دارید؟ توجه می بخشد. حیات

شماري بزنند. حرف آنها خصوص در می توانستند مردم که بود زیادي مسائل باري، ٧٤
ایمان آنها از گروهی است.» نگفته سخن مرد این نظیر کسی گفتند:«هرگز چنین آنها از
مسائلی از می رسد نظر به است. اقتدار داراي مرد این معلوم قرار گفتند:«از و آورده
و خیزد پا به کسی که ندیدیم هرگز است. مطمئن بسیار می زند حرف درباره اش که
پاي شنونده عنوان به کردیم. گوش کاهنان به ما کند. بیان کیفیت این با را مسائل
این ولی نشستیم. آن نظایر و افراد آن تمام و دین اساتید و کاهنان دروس و سخنان
کسی هرگز می کند. صحبت چیز چه به راجع می داند می گوید. سخن اقتدار با مرد

است.» نگفته سخن او مانند
است.» بعلزبول گفتند:«او گروهی

که بود او حتمًا بود… هم تفکر اهل خوب و جوان که یوحنا شاید میان این در ٧٥
دو و نان قرص پنج توانست که [است] همان کنید! فکر موضوع این به گفت:«فقط
خبر دل رازهاي از که همان آمین. دهد، خوراك نفر هزار پنج  به و بگیرد را ماهی
گفته بسا چه می بینیم.» همین جا درست را او ماست. با قایق این در که اوست دارد،
می کنیم تفکر و می اندیشیم درباره اش آنکه ولی می دهید شهادت شما باشد:«برادران

ماست.» همراه همین جا درست
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می کنیم، موعظه درباره اش که همان است، سان همان به درست نیز ٧٦ اکنون
خدا همان امروز موسی خداي اگر سود چه می گوییم. سخن موردش در که همان
مسئله این به کردن فکر ماست. همراه اینجا اکنون می گوییم او از که همان نباشد؟

است! شگفت انگیز
حس چه و بودند. خطرناك دریاچه اي در آنها که باشید داشته توجه هم بعد و ٧٧
رفت] وصفش [که همان طوفانی، دریاچه ي در حرکت حین اینکه دانستن دارد امنیتی

بود. کشیده دراز قایق در آنها کنار
هنگامی چه و هستند ناآرام دریاها وقتی چه باشید! امنیت در می توانید چقدر ٧٨
است، کشیده دراز آنجا او بدانید که مادامی ندارد. توفیري هیچ نیستند، ناآرام که
ندارد. توفیري هیچ بشود، خواهد هرچه آید، پیش هرچه خواهد می کند؟ فرقی چه
قرار می گوید دکتر باد!» متبارك خداوند می گویید:«من… می دانم. را این آنجاست. او
به زودهنگام سفري این شاید پروردگار! بر بگویید:«جالل فقط بمیري، سرطان از است

نمی شود.  آنها نگرانی مایه ي این می کنید؟ مالحظه باشد.» سرا آن
شما گفت:«کتاب آنها از یکی می کردم. گفتگو پزشکان از گروهی با داشتم روز آن ٧٩

خوانده ام.» را الهی شفاي خصوص در
گرفتید.» ُخرده آن از می زنم گفتم:«حدس

می گویید.» درست که می پذیرم آقا. گفت:«خیر
شوئن.» دکتر گفتم:«سپاس

کسی به وقتی اینکه بر حاکی داریم موثق گزارشات ما برانهام گفت-گفت:«برادر ٨٠
درخواهد پا از را او که است عارضه اي به مبتال یا دارد بدخیم توموري که بگویید
مسئله با او که برخوردي است، مسلول یا کردن باز سر آستانه ي در زخمش یا آورد
می میرند.» زود بشکنند، درهم افراد گفت:«اگر است. تأثیرگذار بیماري] [روند در دارد
بخشی هم مرگ خوب که: باشد چنین موضوع با برخوردشان اگر داد:«ولی ادامه چنین
که گفت:«می دانستید نیست.» مشکلی هم باز باشد، مرگم زمان اگر است. زندگی از

تعویق اندازد؟» به توجهی قابل حد تا را [مرگ] آن می تواند همین
چنین [مثبت اندیشی] ذهنی نگرش و برخورد نوع این اندیشیدم:«اگر خود با ٨١
شد؟» خواهد چه کند، عمل انسان درون در روح القدس که هنگامی پس دارد نتیجه اي

پرسیدم. او از را این این… است. همین
باال موضعی به را خود بتوانید که صورتی در است، درست سخن این گفت:«یقینًا ٨٢
است. جنوبی منطقه ي پرشکان و جراحان بهترین از یکی او برسانید.» آنجا به و کشانده
که رود پیش چنان کسی اگر است. اثبات قابل امر این برانهام، آقاي چنین… گفت:«اگر
فکر و ندارد خبر مشکل آن داشتن از روحش و فکر گویی که برسد موضعی به بتواند
چنین بتواند گفت:«اگر نکند،» هم اعتنا آن به حتی و نکند مشکلش مشغول را خود

می کنید؟ توجه است. درست بود.» خواهد کارساز و مؤثر این باشد، باورمند
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فکر و ذهن کار این حال، برمی گزنید… رابطه این در که ذهنی رویکرد نتیجه ي ٨٣
را رویکرد و برخورد همین است [الهی] حیات داراي که آنچه به نسبت اگر نیست.
شما. ذهنی رویکرد نه می دهد، انجام را کار و می آید فرود حیات آن آنگاه باشید داشته
و فکر یعنی می کنید، که است کاري این می آورد. [خدا] وي حضور به را شما امر این
را خدا که هستند نیکو و خوب زمانی تا پنجگانه حواس می کند]. [چنین شما ذهن
نکنید. اعتنا آنها به و کنید رهایشان برمی آیند، خدا انکار صدد در وقتی اما نکنند. انکار

است. خالق که همان خداست. آنها کنترل کننده ي
بدانید وقتی پرخطر دریاي در راندن پیش است امن چه گفتم چنانکه حال، ٨٤
شب آن هواي و حال در چیزي است. کشیده دراز قایق همان در درست او که
از آنها می ماند، ما امشب هواي و حال به که هوایی و حال داشت، وجود شاگردها
نتایج بابت داشتند بیداري، آن وقوع از پس بودند، سرمست و خوش جلسه تأثیر

می کردند. خوشحالی بیداري
به نزدیک دیگر، بسیاري همین طور و اینجاست که برادر این و گرومر برادر حال، ٨٥
می دانید و باشکوه! چه شد. آغاز بیداري یک و آمدیم خطه این به پیش سال پانزده
به بیداري می گوییم. سخن آن مورد در فقط می باشیم؟ مشغول کاري چه به امروز
ثمرات با داریم فقط ما است. رسیده پایان به که است وقت خیلی است. رسیده پایان

منتظریم. و می کنیم سر روزگار آن،
با کردن سر سرخوشی، و وجد ابراز می کردند، را کار همین داشتند شاگردان آن و ٨٦
داشتند بودند. انجامش شاهد پیش سال یک یا هفته یک یا روز یک احتماًال آنچه
می دادند ارائه زمینه این در که شهادتی و می دادند شهادت امر همین درباره ي

بود. قدرتمند
می دانیم کجا از پرداخت، استراحت به بیداري [موج] دو میان آنها روزگار در عیسی ٨٧

بله. می کند؟ استراحت بیداري ها میان فاصله در هم اکنون او بسا چه
عیسی شده اید. خارج خط از اندکی اکنون برانهام برادر حال، می گویید:«خوب، ٨٨

ندارد.» استراحت به الزامی
در را زمین و آسمان ها که:«خدا آمده چنین مقدس کتاب  در داشت. که البته ٨٩
او کرد. چنین حتمًا کرد.» استراحت گرفت، آرام هفتم روز در و آفرید روز شش
مشغول و رفته خواب به او کشید، دراز قایق در و بود خسته عیسی کرد. استراحت

بود. استراحت
آن از زیادي زمان که بیداري اي جریان در طاقت فرسا فعالیت از پس شاید و ٩٠

باشد. چنین که امیدوارم باشد. گرفته آرام روزگار آن مثل اکنون بسا چه نگذشته،
کنار او اینکه دانستن از همچنین و بود داده انجام او آنچه دیدن از شاگردان و ٩١

بودند. خوشحال بود، آنها
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همواره آدمی ذهن است. بشر ذهن و بشر مختص که است عادت نوع همان این ٩٢
از یا کند شادي و وجد آن بابت از و بگوید سخن داده، انجام خدا آنچه از دارد تمایل

بگیرد. نادیده را می دهد انجام اکنون که کارهایی ولی بگوید داد خواهد انجام او آنچه
پرداخت. خواهیم نکته این به چند دقایقی تا نبود. خواب کامل و دقیق معنی به او ٩٣

دارید؟ توجه
برخواهند بانگ آن با رابطه در و آورد خواهند ایمان کرد او که کاري به مردم ٩٤
پروردگار و گفت خواهند هم دهد انجام آینده] [در او است قرار که کاري از آنها آورد.
بخشی این می گیرند. نادیده را می دهد انجام اکنون که کاري ولی داد. خواهند جالل را

دارد. سیاقی و سبک چنین آدمی عملکرد است. آدمی طبیعت از
می بردند فیض یکدیگر با مشارکت برکات از داشتند که همان طور ترتیب، این به ٩٥

کرد. بروز دردسري ناگهان می افزودند، بودند انجامش شاهد آنچه شمار بر مدام و
شهادت هاي اعالم هنگام باشید داشته دقت چنانچه است، شیطان خاص شگرد این ٩٦
من… اوقات بیشتر می شود. متوسل شگرد همین به او دست، این از رخدادهایی و جلسه

قربانگاه به فراخوانی امکان، صورت در که می شدم آماده جلسه اي در پیش چندي ٩٧
سراسر را تاالر رفت. دنیا از همان جا و کرد قلبی ایست سالخورده اي آقاي کنم. اعالم را
ویسکانسین در شوانو در اتفاق این کردم… فراموش و فراگرفت. سراسیمگی و آشفتگی
خیره سویی به است؟» ساخته کاري چه من دست از گفتم:«خدایا، خود به داد. روي
چنین این و می رفت. بیرون در از که دیدم را سالخورده آقاي همان رؤیایی در و شدم

شد. مشخص می دادم، انجام باید که کاري
پزشکان از یکی که رابرتس ارال بزرگ اسپانسور آن خدمت در پیش وقت چند ٩٨
نمی آورم. یاد به را نامش اکنون از… یکی دارد؟ نام چه آقا آن بودم، فیالدفیاست
است. رابرتس ارال تلویزیونی برنامه هاي مهم اسپانسور هاي از یکی است. دندانپزشک
بارتن. تألیف.] می گوید:«بارتن.»-گروه حاضران از [یکی ما… و نمی آورم. یاد به را نامش
حرکت ناگاه می شدم. آماده قربانگاه به فراخوانی براي و بودیم کرده برگزار جلسه اي
نزدیک او به دوان دوان خانم این دختر کرد، جلب خود به مرا توجه خانمی غیرعادي
رفت.» خواهد حال از زودي گفتم:«به خود به کرد. صورتش مالیدن به شروع و شد

برگشت. پشت به شکل این به دستانش و شد سفت پاهایش ناگهان
پایین از نداشت. نبض گرفت. را نبضش و رساند او به را خود شتابان بارتن دکتر ٩٩
بزرگی جمعیت را… مردم فکر می کوشیدم من داد. تکان را خود سر و کرد نگاه من به
این از را جمعیت فکر می کوشیدم خود سخنان به دادن ادامه با بودند. شده حاضر
بیلی منظورش بیاورید.» را جوان گفت:«برانهام بارتن دکتر آنگاه و کنم. دور وضعیت
میل می شوید؟ متوجه نبود. کاري آن با را او دید. را بانو آن بی جان پیکر بیلی بود. پل
بارتن… دکتر خوب، شدم… صحبت سرگرم باز که همین خوب، کند. دخالتی نداشت

بپرسید. خودش از می توانید پس می شناسید را او
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که می خواهم عزیزان شما تکاتک از گفتم:«خوب، و دادم ادامه صحبت به باز ١٠٠
بیرون کسی وجود از می کوشد دیوي که همین  گاه باشید.» آرام نشوید. دستپاچه
است. نادرستی رویکرد این می شوند. دستپاچه و سراسیمه مردم و شده وقیح افراد آید،

اینجاست.» او نشوید. دستپاچه کنید. حفظ را خود «آرامش
خانم آن سوي به ولی چگونه نمی دانم می دادم، ادامه خود سخنان به که حالی در ١٠١
[به آمد، خود به او سپس کن.» نگاه اینجا به کردم:«مري، صدا را نامش و برگشتم

برگشت. بیانی]
دردسري هنگام همان در درست ناگاه، هست. هم آشفتگی زمان چنین می بینید ١٠٢

می کند. بروز
او وقتی جلسه آن فرداي بپرسید. بارتن دکتر آقاي از باره این در می توانید خوب، ١٠٣
ضربان سینه اش قفسه ي از نداشت، نبض دیگر خانم آن برانهام گفت:«برادر دیدم، را
نبضش می شد که بدن هرجاي گرفتم، را نبضش گردن ناحیه ي از کردم. چک را قلبش
که باشید داشته توجه و بود.» کرده تمام گفت:«او ادامه در گفت. چنین او گرفت.» را
گردهمایی چنین به خانواده آن که بود باري نخستین و بود ثروتمند بسیار خانواده اش

بانو… آن و می آمد.
برانهام گفت:«برادر خانم آن آنجا و برد او خانه ي به مرا بارتن دکتر و شدم راهی ١٠٤
بودم ندیده خود زندگی در را بانو آن هرگز پیش تر می کردید.» صدا مرا نام که شنیدم

می کنید؟ مالحظه کرد. صدا نام به را او که بود روح القدس خود این پس
باالتر امواج کرد. خوردن تکان به شروع کشتی کرد. بروز دردسري بی مقدمه پس ١٠٥
جاي از را اصلی دکل و فروگرفت سهمناك بادي را بادبان بی گمان می رفت. باالتر و
وارد را آب و تاختند سفیدرنگ امواج و کوهه ها خورد، تکان کشتی آنگاه کند. خود
از بسیاري کارهاي اینکه با دردسري! چه می شد. پر آب از کم کم قایق کردند. کشتی
فضاي در بودند دیده عیسی از که کارهایی نبود. بقا به امید دیگر ولی بودند دیده او

شد. فراموش یکسره آشفتگی
در کارهایی چه خدا که می دانیم باشد. چنین هم امشب نکند که می پرسم خود از ١٠٦
مطلع خصوص این در خادمان شما داد. انجام ما دیدگان برابر در بیداري همین خالل
چگونه او، [قّوت] شد. نمایان او الهی نیروي او، نیروي چگونه دیده اید خود هستید.
امور جزء به جزء او است. موجود موارد آن پزشکی گواهی هاي کرد، زنده را مردگان
این سراسر در نفر هزاران بار هزاران داد. شفا را بیماران کرد. اعالم پیش از را آینده
دردسر یک بروز با کوتاه، آرامشی برقراري از بعد [چرا] پس یافتند. شفا خاکی کره ي

می دهد؟ دست ما به نسیان و فراموشی بی درنگ
آورد فرود مصر بر خدا که بالیایی تمام برابر در بنی اسرائیل رویکرد مسئله این ١٠٧
به که همین اینها، تمام وجود با پس می کند. تداعی را او شگرف کارهاي همچنین و
خدا به باز دهگانه معجزات دیدن با برآورد:«چگونه فریاد موسی رسیدند، سرخ دریاي
این کردند. گله و شکِوه نیافتند، دیرینه چاهی در آبی که هنگامی هستید؟» بی اعتماد
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رویکرد همین هم ما می بینید؟ بردند. یاد از را خدا معجزات تمام آنها است. بشر ویژگی
می دهیم. نشان خود از را

فراموش را چیز همه تالطم پر و آشفتگی زمان آن خاطر به شاگردان بسا چه ١٠٨
چشم به چاره اي راه هیچ و بودند شده دردسر دچار آنها داشتن… با ولی بودند. کرده
دردسر آن ولی می شویم. دستاویز آن به بی  گمان کنیم، پیدا چاره اي اگر نمی دیدند.
شدند. هراسان سراپا پس جست چاره آن براي نمی شد که بود مخمصه اي چنان
چاره اي و راه هیچ اینکه از بودند. برده یاد از را او معجزات فریاد کردند. بی اختیار

بودند. شده هراسان نبود، متصور آنها براي
زمان می توانستم بسا چه کنم. مرخص را کلیسا نُه ساعت رأس داده ام قول خود به ١٠٩
درك قابل شما براي موضوع اینکه براي ولی-ولی دهم ختصاص امر این به بیشتري

بپردازم. اصلی نکات به تنها می کنم سعی باشد
آنها درباره ي نمی شود که هست بسیاري گره هاي و دردسرها گرامی، برادر ١١٠
مایه ي کشور سطح در که چیزهایی از لیستی دارم، فهرستی همین جا کرد. چاره جویی
با ناتوانند. گره ها این حل از افراد نیست. متصور آنها براي چاره اي است. شده آشفتگی
وضع  زمان گذر با ولی شده عنوان ادعاهاي همه ي و ملل جامعه ي ملل، سازمان وجود

می شود. دشوارتر و دشوار
و نوشت چیزي شهردار شد. کشته خیابان در پسربچه اي ناگاه فنالند، در شب آن ١١١
دیده رؤیا در را صحنه آن پیش سالیان گرفتم. او از را رخداد آن مکتوب تأیید چنین
مردگان میان از کردم:«پسربچه اي بازگو شما براي را مسئله این و آمدم آریزونا به بودم.
این عزیزان شما از بسیاري بودم. کرده تشریح را پسربچه آن شکل خاست.» برخواهد
شفا آواز [مجله] که بودم گفته شما به شد. هم چنین کامًال و دارید. یاد به را موضوع
می کنید؟ توجه کرد. منتشر را آن بعد سال سه یا دو و کرد. خواهد منتشر را خبرش
خطور ذهنشان به هم چاره اي و بودند شده سراسیمه آشفتگی فضاي آن در مردم خوب،

کرد. خوب را پسربچه آن او و بود خدا دست کار چاره ي نمی کرد.
عبور خیابان آن از که حالی در و می گذشتم. کئوپیو خیابان از شب، آن در ١١٢
شد، تحمیل آنها به جنگی پیش چندي فنالندي… جوان پسر شش تقریبًا می کردم
شده سرباز تازه آنها گویی… گویی، بودند. نتراشیده را خود سر هیچ گاه که جوانانی به
مسوهالی آنچه سوي به که حالی در پس بودند. زده کشتار به دست روس ها بودند.
و می کردند حرکت بلند و کهنه و بزرگ قداره هاي با آنها می رفتم، پایین می خوانند
را گروه آن سپس داشتند. ورود اجازه ي نفر هزار پنج و سی  می داشتند، نگه را جمعیت

شوند. وارد بعدي نفري هزار چهل یا پنج و سی گروه تا می کردند خارج
از اشک که حالی در حرکت هنگام و بودند. روسی سربازان خیابان سراسر در و ١١٣
فنالندي سربازان عبور هنگام و می کردند. سالم روسی سبک به بود، جاري چشمانشان
روس ها می شود سبب که چیزي هر گرامی، برادر می بوسیدند. و می گرفتند آغوش در را
آتش می تواند بگیرند، آغوش به را روس ها فنالندي ها یا بگیرند آغوش به را فنالندي ها
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می  کند، خاموش را جنگ و کارزار آتش آنچه از مردم کند. خاموش را جنگ و کارزار هر
بود. نخواهد چاره ساز انسانی راهکار هیچ اینکه از غافل می پوشند چشم

کرد. نثار را خود جان منظور همین به مردي است. شده پیدا پیش تر حل راه
تصور قابل آنها براي چاره اي هیچ که می کند نرم پنجه و دست دشوارها یی با کلیسا ١١٤
متدیست که سازند متقاعد را باپتیست ها می توانند شگردي چه با متدیست ها نیست.
عضو را یگانه انگاران می توانند شگردي چه با جماعتی ها کنجکاوم. باره این در شوند؟
را گروه ها همه ي می توانند شگردي چه با کاتولیک ها برعکس؟ یا و کنند ربانی جماعت
سیادت آنها از یک کدام سرانجام که کنند تصور نمی توانند می کنید؟ مالحظه ببلعند؟

خوب. بسیار نیست. متصور آنها براي چاره اي نمی دانند. می بینید؟ کرد. خواهد
چاره ي ولی نداشتند طوفان فرونشاندن براي راهکاري هیچ آنها هرچند می دانید ١١٥

بود. خوابیده همان جا الهی
که بحران هایی کل وجود با بگویم. شما به را نکته این امشب دهید اجازه  برادر ١١٦
است. کالم خود او زیرا همین جاست، ماست. نزد الهی درمان باز می شود، ما گریبانگیر
الهی درمان پس دارد. حضور همین جا الهی امر آن تجلّی براي او روح و اینجاست او
جدید سازمانی راه اندازي براي هستیم، دیگري چیزهاي جستجوي در ماست. نزد
شویم. غالب آن بر نمی توانیم می بینید؟ آیا هستیم. این گونه ما می کنیم. برنامه ریزي
شده، آماده ما براي که راهی در که اینجاست اشکال شد. مغلوب پیش تر اینکه از غافل

برنمی داریم. گام
بودند. افتاده دردسر به آنها توصیف این با پس

که اینجاست مشکل کنند، برگزار گرومر پیش را شفا جلسه ي بخواهند «اگر ١١٧
نخواهم آنجا هستند. صدا و سر پر جماعتی آنها می دهد. آزار مرا جمع آن در چیزي
داستان خالصه ي این است. همین  می کنید؟ مالحظه است. همین  مشکل بله، رفت.»

که… است چنین بله. می کنید؟ دقت است.
برمی آید، آن پس از او بس. و است مسیح داریم نیاز بدان که چاره  اي و درمان ولی ١١٨
دست بی شماري بحران هاي با عیسی شاگردان امروزه دهد. انجام را کار آن می تواند او
درمانش راه آمین. غافلند. چاره ي کار و درمان از که دریغا ولی می کنند نرم پنجه  و

ماست. نزد
گرامی مقدسان که می آید پیش بسیار کنم. عرض شما خدمت مطلبی دهید اجازه ١١٩
آمین. ماست. نزد همین جا درمان ولی روبرو شوند جسمی ناراحتی هاي و سختی ها با او

ماست. نزد درمان راه
اکسیژن این می کنم. فکر است، نشسته  اینجا ریوي بیماري وجود با که خانمی به ١٢٠
چگونه وجود این با گرامی خانم این نمی دانم می شود. شنیده او نفس صداي و است
شما براي که درمانی گرامی، خواهر کنید. فکر هزینه اش به می رود. خواب به شب
آن که است این شرطش خوب نیست. کارها این به نیازي همین جاست. دارم، سراغ

می کنید؟ توجه برید. کار به را مقدس امر
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آن براي درمانی پزشکان می شدند، جسمی ناراحتی دچار هم شاگردان خوب، ١٢١
نداشتند. دردها و ناراحتی ها

ولی- بودند شاگرد آنها بودند. افتاده دردسر به که شاگردان آن مانند درست ١٢٢
کس هیچ  آنها… نداشتند. آن براي چاره اي دریانوردان که بود کرده بروز دردسري ولی

بود. خوابیده همان جا درست کار درمان ولی نمی دانست را کار چاره ي
باشند. آن درمان از ناتوان پزشکان که کنید نرم پنجه و دست دردي با بسا چه ١٢٣
نزد دیرین روزگار آن در که سان همان  به است، شده حاضر ما نزد خود او لکن
از عزیزان آن همچون نیز ما است. درست اینجاست. اینک هم او بود. حاضر شاگردان
از فراتر کلیساست. یک از فراتر است. خوابیده کشتی این در کسی چه که برده ایم یاد
ولی است. زمین و آسمان ها پدیدآورنده ي از سخن می کنیم. رعایت که است مقرارتی
حال در بسا چه است. فرستاده را شخصی باشد. خوابیده بیداري یک از پس بسا چه

باشد. استراحت
می یافت. شفا باید دیوانه آن می کشید، را او انتظار دیگري فرد روز، آن فرداي ١٢٤
استراحت بود، خوابیده او کرد. بروز بحرانی بود آسوده که حالی در زمان، آن در ولی
بود. ِکه او بودند برده یاد از غوغا و آشفتگی این در [شاگردان] پیداست ولی می کرد.
آیا پارو!» یکی این با محکم تر اندریاس، بزن. پارو یکی آن با می دانم شمعون، «خوب

است. قرار این از مسئله می شوید؟ متوجه
بسا چه است. گفته چنان پزشک است. گفته چنین پزشک آشفته اید؟ سراسر چرا ١٢٥
که اینجاست پرسش ولی گفت. چنین او باشد. آقا آن با حق شاید باشد. گفته چیزي او

می کنید؟ مالحظه است. بعدي مسئله ي این می گوید؟ چه [کالم] این
می دانستند باید شناختند، کیفیت این با را او اینکه از پس هست. هم دیگري چیز و ١٢٦
بی گمان بشناسد، آغاز از را انتها و سازد آشکار را دیگران دل افکار می تواند که انسانی
از را مطلب این مبادا-مبادا خوب، آمین. داد. خواهد رخ اتفاقی چنین که می دانست
او بود. رفته خواب به که دارم شک شد. خواهد چنین که می دانست او بدهید. دست
پس نیست گنجاندنی محدودیت در خدا و بود خدا او شد. خواهد چنین که می دانست
تنها مسئله این بود. آگاه هم آن وقوع زمان از داد. خواهد رخ چنین که می دانست
به را سخن همین آن از پس مگر داد. رخ آنها ایمان زدن محک و آزمودن جهت به

نگفت؟ آنها
رو همین از باشید. گریبان به دست بیماري یک با امشب خاطر همین به بسا چه ١٢٧
کارهایی به نسبت رویکردي چه که شود روشن باشد می شود، دیده بیداري در سکونی
راستاي در آیا گرفت. خواهید پیش در شده، انجام شما دیدگان برابر در پیش تر که

کرد؟ خواهید بهره جویی آن از دیگري تشّکل و سازمان تأسیس
کوچک کلیساي آن در روز آن در آنجا است، نشسته  همین جا که خواهري ١٢٨
با را او پزشک آمد. صحنه به راسًا خدا شد، دعا صف وارد قلب سرطان با مکزیکی
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صف در شد:«خانمی اعالم دارد. حضور همین جا همسرش بود. کرده معاینه   پرتونگاري
کرد.» فوت دعا

داشتم. اطمینان الهی حضور به بیاورید.» اینجا را گفتم:«او
خاطر به می بینید؟ بود. پیش سال ١٦ شده، سپري زیادي زمان والدراپ، خواهر ١٢٩
است. قایق در همچنان خدا همان که باشید داشته یاد به پس مرگ! بستر در سرطان
حتی و ماریکوپا دره ي فینیکس، شهادت همین بسا چه نباشید. سراسیمه بنابراین

مورد. هزار ده ها میان در مورد یک کند، دگرگون را جهان
آشفته  سراپا روزگار آن در آنها همچون ما که شگفتا ولی همین جاست. هم هنوز او ١٣٠
خوب، کرد؟» خواهیم چه بعد ولی بزن. پارو یکی این با «واي! هستیم. سراسیمه  و
صرفًا بله. کنید. فراموش را مشکل است، قایق در او که هنگامی تا نباشید. نگرانش

کرد. را کار این آنها باور و ایمان آزمودن محض
و ثروت دادن دست از دمل ها، آن وجود با ایوب که کنید تصور می توانید آیا ١٣١
می توانست خدا ولی نبود آسان بود؟ خرم و شادمان باز دیگر، چیز هر و خود نورچشمان
امر همین بسا چه خداست. امین راستی به که است هم کسی کند ثابت شیطان به
«آري، کند. صدق کرده، درگیر را عزیزان دیگر که مواردي و شما مورد خصوص در
کسی گفت باید می شود، که ایوب از سخن روي. به هیچ  او…» کرد. نخواهد رها را تو

وادارد. کاري چنین انجام به را او نمی توانست
هستید. کم ایمان  که گفت:«دریغا دقیقه چند از پس او باشید، داشته یاد به چنانچه ١٣٢
مگر نیاموخته اید؟ چیزي تن هزار پنج به خوراك رسانی و نان شکستن ماجراي از مگر
فرستادن فرو با شب هر تمام سال چهل که هستم یهوه  همان من که نمی دانید
چنین این سبب چه از کردم؟ تغذیه را مردم همین آسمان از تنورها، از [خوراك]
زمین که نمی دانید کردم؟ خشک را سرخ دریاي روزي که نمی دانید مگر ترسیده اید؟
قرار فضا در را آن و پیموده را زمین کره ي روزي برد؟ فرو را بی ایمانان تا کردم باز را

بله. است. حقیقت عین نیست. کار در اسطوره اي خوب، بود. قایق آن سوار او دادم.»
می آوریم تاب که دریابد باشد می زند محک را ما او دارد. مصداق هم امروز امر این ١٣٣
دریابد باشد می شود، کلیسا در بحث و جر سبب بیداري، یک به دادن پایان با خیر. یا
دست شما، جمع همین در بله شما، جمع در گرفت. خواهید پیش در رویکردي چه که
مرا جان اگر گفت:«ببینید، ایوب شود. مشخص شما موضع تا می گذارد باز را شیطان

است. درست رویکرد این آمین. آمین. بود.» خواهم امیدوار او به باز بستاند
به پس برهاند آتش از را ما می تواند ما گفتند:«خداي عبدنغو و و میشک  شدرك  ١٣٤

بله. نمی کنیم.» عقب نشینی روي هیچ
آنها… می شویم. آشفته و سراسیمه سراسر شاگردان همچون نیز ما پیداست ولی ١٣٥

هستیم. انسان    شاگردان آن مانند درست ما
خداي خود او که امر این اثبات وجود با ولی کرده اثبات را خود هویّت [عیسی] ١٣٦
را کار این چگونه «ولی بود. او خوِد جهان آفرین شد. چنین باز بود، آفرینش جهان
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برد؟» کار به نیرویی چه ماهی ها آن و نان قرص هاي آن پخت براي بگویید من به کرد؟
پخت. هم را ماهی ها کار این با همزمان بلکه آفرید را ماهی ها تنها تنها-نه نه خوب،

شد. چنین
نگه زنده را آنها تمام سال چهل که طبیعی خوراك آن آسمان، از شده نازل مّن آن ١٣٧

کرد؟ فراهم کجا از را آن می شد. نازل آسمان از نان شد؟ پیدا کجا از داشت،
از سخن می کرد؟ پیدا را نان و گوشت کجا از ایلیا به خوراك رسانی براي کالغ آن ١٣٨
الي گوشت گذاشتن پز، و پخت و سالخی گاو، ذبح گوشت، طبخ براي که است کالغی

بود. هوشمند باید که اندازه اي به ایلیا به خوراك رساندن و نان پخت و نان
باید نیست. متصور دیگري توصیف بی ایمانیم. پس نمی کنیم باور خداست. خدا ١٣٩

شد. باورمند
را الهی امر آن با ناسازگار امور «تمام او داشت، ابراهیم که است نگرشی همان این ١٤٠
بسیار، سالیان گذر و خود کهنسالی از بی پروا او شمرد.» نیافته وجود چیزي همچون

می نهاد. پیش گام همچنان وعده سالح به و می ستود وعده آن جهت به را خدا
را خود چیستی و ماهیت شده، تأیید نشانه هاي و کالم سالح به چنین او پس ١٤١
باور مرا ندهم، انجام را شده نوشته من درباره ي که کارهایی گفت:«اگر کرد. اثبات
اکنون که امیدوارم آورد. دست به را [وعده] می شود اینگونه می کنید؟ دقت نکید.»
را کالم شرایطی هر در و همواره می کنید؟ توجه وادارد. ژرف اندیشی به را شما همین

باشید. داشته مّدنظر
چون و کرد استدالل تاخت، حّوا بر عدن باغ در شگردي چنین-چنین با شیطان ١٤٢

آورد. چرا و
داستان سرایی برایش و تاخت مسیح بر و آمد میدان به دیگر بار یک زمانی اما ١٤٣
تاکنون می دانی ببینم. تو از معجزه اي دارم دوست هستی، خدا پسر تو گفت:«اگر کرد.
غدانخورده اي دهی… تغییر را آن ماهیت دارم دوست ندیده ام. معجزه اي خود چشم به

شود.» نان سنگ ها آن تا بگو پس هستی. گرسنه  و
کنگره ي بر است. همین داستان می کنید؟ توجه که…» است گفت:«مکتوب او ١٤٤
او که…». است مکتوب «چنین بلند، کوه آن فراز بر که…» است مکتوب «چنین هیکل،

نشاند. خود جاي سر را پیر گرگ آن ترتیب بدین و کرد ایستادگی کالم نیروي با
یا و پنداشته دیو و بعلزبول نوعی-نوعی یا-یا فالگیر را او که کسانی [مسیح] ١٤٥
این از کارهایی و خوانده را مردم ذهن آنها زعم به و دانسته ارواح احضار را کارش
گناهی انجام به مرا می تواند کسی گفت:«چه ساخت. مخاطب را می داد انجام دست
کاو و َکند  را مقدس «نگاشته هاي پس نمی کنید» باور مرا گفت:«اگر باز و کند؟» متهم
همین شد، خواهد شما بهره ي جاوید زندگی آنها طریق از که می برید گمان زیرا کنید
جایگاهی چنین به من رسالت نگاشته همین برکت به می دهند. گواهی من بر نگاشته ها
دقت می دهند.» گواهی من بر نگاشته ها «همین می کنید؟ درك را منظورم آیا رسید.»
داد. ارجاع مقدس نگاشته هاي به چه؟) (به را خود مخاطبان همچنین و می کنید؟
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آمین. می کنند.» بازگو شما براي مرا هویّت می دهند. گواهی من بر نگاشته ها «همین
خدا! بر سپاس

پرتو در نیستید. یا هستید ایماندار که درمی یابید مقدس نگاشته هاي پرتو در ١٤٦
نمی کنید. یا می کنید حرکت باید که راستا همان در که درمی یابید مقدس نگاشته هاي
سخن بلکه نیست چنانی آن ادعاهاي منظور است. خودش شهادت فرد، هر شناخت راه
هر تشخیص راه این است. چنین می کند. حرکت آن راستاي در چگونه که است این از

است. ادعایی
مشخصه ي هر با «چنانچه فراخواند. کاري چنین انجام به را خود مخاطبان عیسی ١٤٧
زیباست! چه بگویید.» من به را ندارم گویی که مشخصه اي آن ندارد، سازگاري مسیحا
«چنانچه تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه است؟[جماعت درست است. برانگیز ستایش 

ندارید.» سراغ من در را مشخصه کدام بگویید نیستم، سازگار مشخصه ها با
از پیروي با و کرده هماهنگ را خود می توانستیم کاش اي گرامی، مسیحیان ١٤٨

آوریم! جا به را است شایسته آنچه مقدس، نگاشته هاي
خود او که بود… جهان آفرین خداي خود او که می شد روشن افراد آن بر باید ١٤٩
آشکار آنها بر هویّتش اگر می شد. محرز آنها بر امر این باید بود. باد و آب پدید آورنده ي
خود آفریدگار از باید آفرینش که می شد روشن آنها بر که است این غیر مگر می شد،
عیسی آفرینشگر؟ یا آفرینش آفریدگار؟ یا آفریدگان است، بزرگ تر کدام برد؟ فرمان
شما براي موضوع آیا کنید. تأمل فرستاده؟» یا فرستنده است، بزرگ تر فرمود:«کدام
جهان آفرین که پیداست جهان آفرین؟ یا جهان است، بزرگ تر کدام شد؟ دریافتنی
خودش جز کسی جهان آفرین که داد نشان و کرد اثبات او و دیدند مردم است. بزرگ تر
شایسته آفریدگان بر او از اطاعت مگر پس اوست خود آفریدگار راستی به چنانچه نبود.

نیست؟ بایسته و
نیست شایسته آیا پس ماست. بدن هاي پدیدآورنده ي او که است یادآوري شایان ١٥٠
می کند امر شما بدن به او کن،» دفع را سرطان «آن شوند؟ امرش مطیع ما بدن هاي
تا بکارید همان جا و برگرفته را کالم آن که بس همین می شود. ناپدید سرطان و
او از ما بدن هاي آقا. بله، نیست. روا باره  این در تشکیکی هیچ شد. خواهد چه ببینید

می برد. فرمان
چه ایماندارید. می پذیرم. را این هم من می دانید. مسیح پیرو را خود سخن در ١٥١
از اینکه از پس را شما بدن هاي که می رسد روزي می شود؟ شما دلگرمی باعث چیزي
کلیسایی جلسات در باز چرا پس ندارید باوري چنین اگر کند. زنده باشد، رفته بین
نباشد، رستاخیزي «اگر که است این از غیر مگر می کنید؟ مالحظه می شوید؟ حاضر

هستیم»؟ آدمیان بدبخت ترین از
بمیرد، اگر حتی آورد ایمان من به است:«هرکه چنین او نوید بخش سخن ولی ١٥٢
و بخورد مرا گوشت هرکه آمین. هستم. زندگی و رستاخیز من آمین. شد. خواهد زنده
خواهم واپسین روزهاي در را او و می شود برخوردار جاوید زندگی از بنوشد، مرا خون
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تشکیل را ما [بدن] که آتشفشانی خاکستر همان خاکستر، بدن، چرا؟ برخیزانید.»
است. آفریده را آنها خود او زیرا می برند فرمان او از همه می دهد

حیات از بخشی است، آفرینشگرانه زندگی یک از فراتر ما، درون در زندگی آن ١٥٣
سخن زیرا دهیم فرمان دیوها به که هستیم آن جایگاه در رو، همین از اوست. خود
آنگاه پس صحیح. باشید. یافته مسح چنانچه البته خداست، آفرینشگرانه ي زندگی از
چه که نباشید «نگران می بینید؟ است. ساکن شما در که پدر بلکه نیستید شما آمر
آن در و بروید پیش پس شد.» خواهد داده شما به ساعت همان در زیرا بگویید باید

است! دلنشین بسیار برایم این کنید. پایداري
آورده یاد به آنها از یکی بسا چه یافتند، بن بست در را خود شاگردان که هنگامی ١٥٤
باید رسیدند، که خط پایان به دارد. حضور کنارشان در همچنان عیسی که باشد
او می دادیم. شهادت راستا همین در ما حال به هر که:«خوب، باشد شده متوجه کسی
این با استراحت کرد. کمی بیداري جلسات از پس او می بینید؟ است. خوابیده همین جا
نرم پنجه و دست دیگري حس هر و ترس و شک با و نگرانیم و آشفته سرگردان،  حال

شگفتا! است.» خوابیده کشتی در همین جا جهان پدیدآورنده ي ولی می کنیم.
باشد ببخش، را آگاهی این پروردگارا شویم. متوجه دوباره هم ما تا کن عطا خدایا، ١٥٥

دریابیم. که
که خدایی همان کرد. جدا مادر از گرفته را شما که است خدایی همان از سخن ١٥٦
هنگامی همچون-همچون درست خداست، اینک هم او بخشید! شما به را روح القدس
به درست است. نزدیک شما به َدم آن همچون او بخشید. شما به را روح  القدس که
در همان جا، همچنان او که باشید داشته یاد به باید پس کیفیت. همان به همان سان،

است. چنین دارد. حضور مقام همان
بود. کنارشان در کشتی در جهان آفرین خوِد که آوردند یاد به آنها از نفر چند ١٥٧

می پرسم خود از گفت، خواهم سخن بیماران با دیگر لحظاتی تا اینکه به توجه با ١٥٨
زمین، و آسمان پدیدآورنده  ي همانا دارید، باورش که خدایی همان که هستید آگاه آیا
همواره که سان همان  به اکنون هم او دارد؟ حضور اینجا اینک هم شما، بدن آفریننده ي

باشد. خدا باز و شود کوچک تر نمی  تواند خداست تا خداست. او است. بزرگ بوده
است؟» کتاب مقدسی سخن این آیا است؟ چنین راستی به بپرسید:«آیا بسا چه ١٥٩

است. همان او بله. است.» همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح ٨:١٣:«عیسی عبرانیان ١٦٠

را عیسی چیست؟ ما مسئلت داریم؟ مسئلتی چه امشب نائل، برادر گرومر، برادر ١٦١
دعوت صحنه به را عیسی پس-پس است کرده بروز دردسرهایی چنانچه کرد. بیدار باید
شکی ماست، همراه اینکه در باشد. کنارمان در تا کنید بیدار را عیسی آمین. کنیم.
که کتاب مقدسی الهی تأیید آنها است. بوده گذشته در همواره که است چنان نیست،

می کند. صدق نیز ما درباره ي مطلب همین دیدند. را بود گفته او درباره ي خدا
به همان جا روح القدس هدایت با پنطیکاست روز در پطرس می دانید چنانکه ١٦٢
آب که حالی در را یهودي کوچک گروه آن و می خندیدند مردم همه ي پاخاست.
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رفتار مست افراد مشتی چون و می خوردند تلولو و می رخت بیرون دهانشان از کف و
دین اصول به پایبند بسیار افراد حال آن در می دادند. قرار تمسخر مورد می کردند،

شده اند.» مست تازه می از و گفتند:«آنها ایستاده همان جا
پطرس شدند. متأثر بسیار واعظ آن سخنان شنیدن از مردم و پاخاست به پطرس ١٦٣
آگاه اورشلیم، ساکنان و یهودیه مردم گفت:«اي کرد. اعالم را انجیل بایسته شکل به
نیستند، مست شما گمان برخالف افراد این بسپارید. جان گوش سخنانم به و باشید
به هیچ روي. «شاید؟» امر…» این ولی است. روز از سوم ساعت که می کنید مالحظه
در می گوید: چنین «خدا گفت. سخن آن از نبی یوئیل که است چیزي همان این «بلکه
هم و غالمان بر هم فرزندان، بر هم ریخت؛ خواهم بشر بر خود روح از واپسین روزهاي
همچنین و شگفتی افالك در باال در کرد. خواهم افاضه را خویش روح خود کنیزان بر
نبّوت آنها و کرد] خواهم [افاضه کنیزان بر-بر آورد. خواهم ظهور به را دود بخار و آتش

است؟ درست دید.» خواهند رؤیا شما جوانان و خواب شما پیرمردان کرد؛ خواهند
ما مشمول مقدس امر آن چگونه کنیم؟ گفتند:«چه آن شنیدن با مردم

شد؟» خواهد
آمرزش جهت به مسیح عیسی نام به شما از یک هر و کنید گفت:«توبه پطرس ١٦٤
با شد.» خواهید برخوردار روح القدس عطاي و بخشش از و گیرد تعمید خود گناهان 
که… آنچه آنها، ولی یافت. خاتمه آن گویی-گویی که می شنویم دیگران از این وجود
ادامه که خواندن به ولی یافته خاتمه مسئله ایستید باز خواندن از همین جا اگر بله،
که کسانی همه و شما فرزندان و شما براي است وعده این افزود:«زیرا پطرس دهید،

فرابخواند.» را او ما خداي خداوند هرکه سخنی به دورند،
آمین. کردیم. اثبات را امر این حقانیت فرقه زده سرد دنیاي این دیدگان برابر در ما ١٦٥
صدق نیز کالم بخش هاي دیگر درباره ي امر این پس است حق کالم از بخشی چنانچه
دیدگان برابر در الهی تأیید با مقدس نگاشته ي بله. می باشند. حقیقت هم آنها می کند،

شد. نمایان هم ما دیدگان برابر در امر همان شد. نمایان آنها
صحنه به را او آسانی به می شود نبود. دشوار عمل میدان به [عیسی] فراخواندن ١٦٦
او بر باید می گذارد، صحنه به پا می شود، عمل میدان وارد که همین  ولی فراخواند.
مسرت بخش برایم می شود حاضر انبوه جمعیت میان در که وقتی او دیدن نگریست.

که… هنگامی او به نگریستن است.
می شویم.» هالك گفتند:«استاد،

که کارهایی مگر کردید؟ شک چرا کم ایمانان، گفت:«اي و مالید را خود چشمان او ١٦٧
نگاشته نکرده ام؟ اثبات را نگاشته ها مگر-مگر مگر… ندیده اید؟ چشم به را داده ام انجام
خداوند اي «بله، دارید. ایمان من به که بودید مدعی همواره می کنند. اشاره من به همه
با که شگفتا داد.» خواهیم انجام را کار بسار و کار بهمان ، کار فالن داریم. ایمان تو به

می کنید.» گم را خود پاي دست و کوچکی دردسر هر
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«ادعا بله. نیست. شکی این در نمی کند؟ صدق نیز ما درباره ي امروزه این آیا ١٦٨
کرده اید؟» شک چرا ندارید؟ ایمان چرا پس آورده اید ایمان من به که می کنید

چیزي همین جا پیش وقت چند شاید… گفت. من به مطلبی خانمی پیش چندي ١٦٩
مسیحی دانش جنبش اعضاي از خانم آن کنم. نقل را سخنش باز دارد جا گفت. من به
می نشیند. دلم به مقدس نگاشته هاي از شما بیان و شرح برانهام، گفت:«برادر است.

می کنید.» اشتباه جایی در ولی
من به نسبت گفتم:«بی گمان خوب!» چه جا؟ یک تنها کردم:«سپاسگزارم. عرض ١٧٠

دارید.» لطف نظر
بزرگ را عیسی حد از بیش که است این شما گفت:«اشتباه چنین ادامه در و ١٧١

می کنید.»
آنجا به وقتی امیدوارم باشد، من اشتباه تنها این گفتم:«اگر سپس گفتم:«خوب!» ١٧٢
شک دیگر پس باشد من اشتباه تنها این اگر و بیاید. اشتباه یک تنها-تنها خدا برسم
باز داشتم زبان هزار ده  ها کردم:«چنانچه عرض باز یافت.» خواهم راه آنجا به که ندارم

بودم.» ناتوان او عظمت توصیف در
برایش می شوید. قائل الوهیت مقام او براي برانهام، برادر گفت:«ولی خانم آن ١٧٣

می شوید.» قائل الوهیت
که است فریبگري بزرگ ترین نبود، خدا اگر خداست. هم باز و بود خدا گفتم:«او ١٧٤

است. چنین است.» دیده خود به تاکنون جهان
نکنید…» گفت:«چه! او

است؟» این از غیر شما اعتقاد گفتم:«مگر
باز ادامه در و بود.» استاد او اعتقادم به برانهام، جناب داد:«خوب، پاسخ ١٧٥

دیگر.» انبیاي مانند درست نبی اي بود، نبی عیسی که دارم گفت:«ایمان
هستید.» گمراه بسیار است! وحشتناکی حرف این گفتید! گفتم:«چه

کرد.» خواهم ثابت شما به را گفت:«این
پرسیدم:«چگونه؟»

انجیل یازدهم باب در ایلعازر… که… هنگامی مقدس نگاشته هاي گفت:«در خانم آن ١٧٦
سپس گریست.» «عیسی ایلعازر [مرگ] هنگام که می دهد گزارش مقدس کتاب یوحنا،

کند؟» گریه باز و باشد الهی وجود می تواند گفت:«چگونه خانم آن
آن ولی است. انسان یک از سخن اینجا در گریست. او انسانی گفتم:«بُعد هم من ١٧٧

بود.» او در خدا بود. [او] درون در نامیرا بُعد
بی معنا!» گفت:«چه

فقط او کشتی، آن درون شب آن در زمان، آن بپرسم. شما از سؤالی گفتم:«مایلم ١٧٨
دیگر. انسان هر مانند بود، خسته کامًال و خواب است. درست بود. به خواب رفته  مردي
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کردند. اطاعت او از امواج و باد باش»، فرمود:«آرام و نهاد پا کشتی روي… که همین  ولی
چهار که مردي برون»، بیا فرمود:«ایلعازر همین که ولی کرد گریه انسانی چون شاید
براي و آمده فرود کوه از گرسنه که هنگامی آمد. بیرون او فرمان به بود، مرده پیش روز
نان قرص پنج که هنگام آن در ولی بود انسان یک کرد، نگاه درخت به خوردنی یافتن
جهان پدیدآورنده ي همان داد، خوراك تن هزار پنج به و گرفت دست در ماهی دو و

نیست. روا باره این در شکی است. چنین بود.»
اینجا می نشیند. دلم بر امر این که راستی به عمل! میدان در خدا عمل، میدان در ١٧٩
خداي از سخن بلکه نیست شکل میله   اي توتِم یک و مالی تندیس آیین و بت از سخن
نیست. گذشته در پدیده اي از سخن آمین. آمین. است. عمل میدان در زنده راستین
مقدسان براي ولی است. احمقانه دنیا مردم نگاه از است. حاضر حال در امري از سخن
ابد تا و امروز و دیروز او بله. است! دل انگیز چه است. فیض آمیز سراسر آن، به باورمند

است. همان
بود. خدا -نبی سخنی به بود. نبی یک از بیش ولی بود انبیا از یکی هرچند عیسی ١٨٠
انبیا بر کالم مقدس، کتاب گفته ي به دارد. را کالم حکم نبی زیرا می کنید؟ مالحظه
از آدمی خدا… و او پس می کرد، بیان را خدا کالم نبی که جایی تا و می شود نازل
اعالم را خدا کالم صرفًا او می کنید؟ مالحظه نبود. آگاه می داد انجام که کاري چیستی
برخوردار با تنها بلکه نبود آگاه می داد، انجام که کاري چیستی از دارید؟ دقت می کرد.
طریق از خدا نبود. انسان از کالم آن پس است؟ روشن شما براي می کرد. نبّوت الهام از

می گفت. سخن [آدمی] دهان
اعالم براي را خورشید می توانست بسا چه می سازد. وسیله را آدمی خدا خوب، ١٨١
خدا کند. استخدام انجیل اعالم راستاي در را باد می توانست بگیرد. کار به انجیل
کند وسیله  را چیز هر می توانست خدا کند. انجیل  اعالم مأمور را ستارگان می توانست

برگزید. را آدمی کار این انجام براي ولی
چنانچه می شود. عهده دار کسی راستی به می شود. گماشته کار این به کسی ١٨٢
ولی می دهد. انجام را کار آن او بشود، او دست وسیله ي که کسی بیابد، را شخصی خدا

می آمد. خدا چشم به سختی به مشخصاتی چنین با انسان یک حتی روزگاري
نیروي شمشون بود. کرده پیدا نیرومند بسیار مردي خدا می افتم. شمشون یاد به ١٨٣
بود. دلیله سپرده ي دل شمشون نه. را خود قلب که دریغا ولی کرد وقف خدا به را خود

می کنید؟ مالحظه
شرط این به تنها می خواهد. یکجا را دارید هرچه و بدن جان، نیرو، دل، خدا ولی ١٨٤

بله. گیرد. کار به را شما وجود سراسر گیرد، کار به را شما می تواند
ولی بود.» ساکن الوهیت تمامی جسم، جهت از وي «در بود. انسانی چنین عیسی ١٨٥

می کند. صدق ما مورد در اندازه اي و حد تا تنها مطلب این
ستون که هنگامی مقدس، کتاب گزارش پیرو کنید دقت چنانچه است گفتنی ١٨٦
فرود ایشان بر آتش همچون شده منقسم آمد:«زبانه هاي فرود پنطیکاست در آتشین
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خدا مردم بر بخش بخش نموده منقسم را خویش الهی آتشین ستون شد؟ چه آمد.»
مردم در خدا می کنید؟ مالحظه شما؟ در خدا می بینید؟ زیبایی! امر چه آمد. فرود

کنید. دقت اکنون خویش.
بگوید. را مطلب همین شخصی کلیسا شبانگاهی جلسه ي همین در بسا چه حال ١٨٧
کنار همین جا راستی به او که روشن شود ما بر کاش بگویند:«اي مردم امروزه بسا چه

کرد؟» روشن را مسئله می  توان چگونه ماست؟
از پیش خوب، بنگرند. عیسی بر می توانستند آنجا در [شاگردان] که پیداست ١٨٨
گفتند:«آنجا کرده نگاه وي به دهید. گوش دقت به می خواهم شما از دعا صف تشکیل

دیگر.» اینجاست خوب است. کشیده دراز کشتی در
می دیدیم جایی را او می شد کاش اي می شد. فراهم ما براي امکانی چنین کاش اي ١٨٩

است.» کشیده دراز همان جا می گفتیم:«درست و
«من زیرا می کنید تصور آنچه از نزدیک تر است. نزدیک بسیار او که باشید آگاه ولی ١٩٠
می گوید:«آمین.»- [جماعت است؟ درست شما.» در حتی هستم شما کنار عالم انقضا تا
براي آنها زیرا کشتی در شاگردان آن به تا است نزدیک تر ما به حتی او تألیف.] گروه
می کردند. عبور عرشه از باید کشتی انتهاي آن در کشتی، پشت در وي کردن بیدار
من به دل انگیز حسی اینک زیبا! چه شگرف! چه ندارید. کار این به نیازي شما ولی

است! پرجالل است. داده
عیسی و است.» همان ابداالباد تا و امروز و دیروز است:«او آمده ٨:١٣ عبرانیان در ١٩١
در شامگاهان.» و غروب هنگام تا پایان، و انتها تا هستم شما کنار روزه فرمود:«هر
خواهم حضور هم باز شامگاهان «در کردم. موعظه باره همین در دیشب جلسه ي
می گذرد چه کشتی بر اینکه کرد. نخواهم رها هرگز را است:«تو آمده همچنین داشت.»
دیگر چیز هر نیست، باکی هم می خورد تلوتلو و تکان کشتی چگونه اینکه نیست، باکی
رها را شما و هستم شما کنار پایانی روزگار تا هستم. شما کنار من باز باشد، که هم

کرد.» نخواهم
می شود؟» چگونه برانهام بگویید:«برادر بسا چه

خواهد ثابت را امر همین او که است آمده ١٢ آیه ي ١٤ باب …١٢ یوحنا در ١٩٢
نیز او می کنم من که را کارهایی آرد، ایمان من به «هرکه می کنید؟ مالحظه کرد.

کرد.» خواهد
که دهید نشان و کنید اثبات امکان صورت در می خواهم شما بگویید:«از شاید ١٩٣
برایم را قضیه این می توانید اگر است. بوده گذشته در همواره که است همان او

کنید!» اثبات
می خورد. چشم به امر این اثبات می کند، مطرح چالشی که جایی در اینجا خوب، ١٩٤
سخن به داد.» خواهد انجام را می کنم که کارهایی همان آرد، ایمان من به «هرکه
نیستید. بیش مسیحچه اي هستید، آماتور مسیح یک حد در صورت این غیر در دیگر،
کار  کننده ي دیگر باشد، شما درون در او زندگی چنانچه زیرا است. درست توصیف این
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هستید. او کار ادامه ي مأمور شما پس هستید؟ متوجه اوست. خود بلکه نیستید شما
به هرکس هستم. مسیحا همان من که کرد خواهم اثبات آورد، ایمان من به «هرکس
در و بگوید دروغ نمی تواند او خوب، داد.» خواهد انجام را کارها همین آورد ایمان من
که باشد کسی همان هستید، قائل برایش که باشد داشته را ماهیتی همان حال عین

می کنید؟ مالحظه هست. که دارید هم ایمان که کسی همان هست، می دانم
منتظر و داشته حضور امشب است؟ کاري چه انجام حال در او که می دانید آیا ١٩٥
همان باید ماست؟ عهده ي بر کاري چه می دانید است. چنین است. خویش تجلّی
بیدار خود درون در باید را عیسی دهیم. نشان خود از را داشتند آنها که رویکردي
درون که خداست همان از سخن کرد؛ بیدار خود زندگی فضاي در باید را عیسی کرد.
همان گشود، را من نابیناي چشمان که خدایی همان برافروخت، روح القدس با را شما
که مردگانی چشمانم برابر در که خدایی همان برخیزانید. مرگ بستر از مرا که خدایی
و کرده اعالم «متوفی» را آنها پزشکان کرد؛ زنده را بود گذشته مرگشان از ساعت ها
بیدار باید را خدا آن پس داد. رخ بار پنج مسئله این بودند، نوشته را آنها فوت گواهی
به بخوانیم. صحنه به را او کنیم، بیدارش کرده صدا را عیسی کنید. بیدار را او کرد.

آقا. بله، نیازمندیم. حضورش
تا کرده ایم، بیدارش چنانچه بطلبید. کالمش تصدیق براي را عیسی حضور پس ١٩٦
درون  در دوباره او بگذارید مبادا وجودتان، آشفتگی هاي و شک ها شدن برطرف هنگام
زمانی اندك تا که فرمودي وعده چنین بگویید:«خداوندا، خوانده، را او پس بخوابد. شما
مسئلت چنین نیست. پیوندي جهان این با مرا ولی دید. نخواهند را تو دیگر جهانیان
آِن از آزادم. آن قید از دیگر اینک و شوم آزاد جهان این به تعلق هر از که کردي
دید. خواهید باز مرا شما ولی دید نخواهند مرا دیگر جهانیان گفتی: تو و هستم. تو
به بدنی شوم. تو مصدع می خواهم خداوندا پس دید. خواهید مرا شما کنید؛ دقت
کنم.» بیدار را تو خود زندگی واقعیت این در می خواهم دارم، خفته دلی و  خواب رفته
زدوده ترس ها و تردیدها تمام چنین این بیایید.» من «نزد کرد. بیدار باید را عیسی

شد. خواهد
من-من-من و دهد. انجام را کار این است قرار و گفت چنین دکتر «خوب ١٩٧
شما خاطر دغدغه ي و آشفتگی مایه ي همین من-من»، می شود. چه نمی دانم دیگر
چیز همه  بگوید سخنی که همین خداست. او زیرا شد خواهند زدوده آنها ولی می شود.

می شود. آرام
ولی دارم. خود با یاد داشت صفحه چندین هنوز و است بسیار باب این در گفتنی ١٩٨
حضورتان از چیزي دهید اجازه است، دقیقه پنجاه و هشت ساعت اینکه به توجه با
ولی می شود]. تمام [جلسه دیشب از زودتر ساعت دو باز می دانید چنانکه البته بپرسم.
به دیگر فرصتی در باز و دهم خاتمه را جلسه  سخن همین با دهید اجازه کنید، توجه

پرداخت. خواهم موضوع همین
تألیف.] می گوید:«خیر.»-گروه [جماعت بماند؟ فرو کاري انجام از خدا می شود آیا ١٩٩
کالم و بود کالم آغاز «در اوست. کالم چون نیست ناتوان و نمی ماند فرو هم خدا کالم
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از «پس شد.» ساکن ما میان در و گرفت تن کالم بود. خدا کالم و بود خدا نزد
من…» زیرا دید. خواهید مرا شما ولی دید نخواهند مرا دیگر جهانیان زمانی اندك
انقضا، تا شما در حتی بود خواهم شما کنار در «من است. شخصی ضمیر یک «من»
واپسین روزگار در روشنایی داشت.» خواهم حضور آنجا آخر زمان تا زمان. فرجام تا

درخشید. خواهد
آن به آیا می گوید. چنین ٨:١٣ عبرانیان است.» همان ابداالباد تا و امروز «دیروز، ٢٠٠
آمده چنین ٨:١٣ عبرانیان در تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان
نهراسید. خدا کالم آزمودن از آمین. برسد. انجام به باید پس آمده چنین اگر است.

شما… کنید. بیدار را او که است بس همین پس همان جاست. او است. آمده همان جا
رو از همین  می کنیم، استشمام را نشده تصفیه روحانی مسائل باید آنچه از بیش ما ٢٠١
خسته می گوییم:«دیگر سرانجام و می شوند زنده ما خاطر در دیگر چیزهاي بی اختیار
ویرانه ها به چنین چرا داد.» رخ مسئله فالن که دیدم ندارم. توان دیگر-دیگر شدم.
که دارم سراغ را بگویید:«کسی شاید به…» کرد خواهم هدایت را «تو شده اید؟ خیره

ُمرد.» ولی کرد توکل خدا به
است. چنین دارید؟ دقت مردند. پزشکان دست زیر انسان میلیون ها که می دانم ٢٠٢
چاره راه تنها نرسیده اید، جایی به پزشکان تالش تمام وجود با اگر پس است. این گونه

باشید. کرده باور را او که شرط این به البته و خداست به توکل
این طور خدا.» به توکل بگویید:«خوب، و بگذارید دست روي دست نمی شود ٢٠٣

نیست. چنین کنید. توکل او به راستی به باید نیست.
دعاهاي با می شود آیا ندهید. آرامی را او نبینید را خدا ورود تا که است آن درست ٢٠٤
به کرده بیدار خواب از را خدا خود دعاهاي با می توانیم آیا کرد؟ ناآرام را خدا خود
هالك اینک برآوردند:«خداوند، فریاد دادند. انجام را کار همین آنها بیاوریم؟ میدان
امر این به خوب، دهیم. انجام را کار همین می توانیم ما آمد. صحنه به او و می شویم.»

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان
کنیم. دعا پس

روح که است دیرزمانی خدایا ساده. بس فکري عیسی»، کردن «بیدار پروردگارا، ٢٠٥
جان هاي  و درون در او سخنی به که جایی تا نبرده ایم کار به را عیسی به ایمان و عیسی
بیدار تا کن عطا بجنبیم. خود به امشب همین تا فرما عنایت است. رفته خواب به ما
همچنان او که شود عیان ما بر که باشد کنیم دور خود از را سنگینی و خواب هر و شده

دارد. حضور کشتی در
در باید امشب که می دانستم دهم. خود جان  به تکانی کوشیدم امروز پروردگارا، ٢٠٦
عیسی، خداوند اي کردم. خانه تکانی را وجودم باشم. عزیزان از کوچکی جمع محضر
آزمایش بوته ي به آن کردم. اعالم عزیزان این به را تو کالم بیا. میدان به و شو بیدار
کنار همین جا و زنده اي همچنان که کن اثبات عزیز حضار به خداوندا پس شد. گذاشته
دیروز تو جهان.» پایان تا حتی هستم شما کنار «همیشه است، حق تو کالم هستی. ما
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در را ما که صهیون ناو کهن آن در کشتی، در هنوز تو هستی. همان ابد تا و امروز و
بفرستد طوفان شیطان هرگاه داري. حضور می برد، پیش خروشان و طوفانی دریاهاي
ما با اینک اینکه تمنا پدر اي پس دارد. حضور کشتی در او زیرا است؟ باك چه را ما

شوي. عزیزان قلب وارد امشب که باشد باشی.
مؤید من سرسپردگی که باشد شو. ما لب هاي و چشمان روح، تن، جان، قلب، وارد ٢٠٧
آرد، ایمان من به «هرکه اینکه فرمودي، وعده ١٢:١٤ یوحنا در که باشد تو کالم همان

کرد.» خواهد نیز او می کنم من که را کارهایی
از «بعد که بیاورند ایمان چنین تا شو نزدیک حاضر شنوندگان به باشد، چنین ٢٠٨
که حالی در خداوندا و می بینید.» مرا شما اما و نمی بیند مرا دیگر جهان زمانی اندك
سازي. نمایان را خود اینکه تمنا نشسته ایم، آسمانی جاهاي در عیسی مسیح در امشب
پایه ي بر عزیزان این که باشد باري، نمی رود. خطا به تو سخنان توست. وعده   ي این

برمی آید. ما دست از که است کاري تنها این شوند. پذیرا را تو خود، ایمان
همچون که پیغام و حاضر عزیزان دهی. جالل را خود که است این من دعاي خدایا ٢٠٩
خود فروغ شده نازل روح القدس که باشد می سپارم. دستانت به را است افشانده بذري
شده کاشته سامري بی ادعاي زن آن دل در که بذري درباره ي چنانکه بتابد. آن بر را
بر که باشد یابد. تجلّی ایمانداري هر بر روشنایی تابش با بی درنگ که باشد گفتم، بود،
همه ي بر بی درنگ که باشد یابد. تجلّی دردمند دختر یا پسر زن، هر بر دردمند، مرد هر

آمین. عیسی. نام به شود. متجلّی می کنند، مسئلت دیگران شفاي براي که عزیزانی
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان اکنون آیا

کارتی چند می توانیم می کنم. امتحان خوب، دعا؟ کارت هاي کنم… فکر اکنون ٢١٠
کنیم. دعا آنها براي تا کنیم هدایت جلو به را عزیزان از تن چند نخست ولی برداریم

است. پر تاالر که می دانم
همین به درست کنید. حفظ را خود آرامش که می خواهم خادم برادران شما از پس ٢١١

خوب. بسیار بایستید. همین جا بفرمایید روبرو. آن بازمی گردم، باال
ایمانداران «براي دارید؟ ایمان آیا کنید. باور ندهید. راه خود دل به شک خوب، ٢١٢
است.» شدنی همه چیز باورمندان «براي است. همین طور است.» ممکن همه چیز
چنین است. حق خدا کالم که کنید باور باید است. داشتن باور شرط پس است. درست

بفرمایید… اکنون است.
صحیح. نفر؟ ده نفر، هشت بایستیم، سرپا هم با می توانیم ما از نفر چند ٢١٣

پانزده  یا ده تا یک شماره ي از سپس و کنیم شروع یک شماره ي با بیاییم پس ٢١٤
با اِي حرف کارت کسی چه پانزده. تا یک شماره ي اِي، گروه از اِي. گروه از برداریم،

دارد؟ را یک شماره ي
آنها شاید بومی. عزیزان هم و می بینیم اسپانیولی تبار عزیزان هم جمع این در ٢١٥

نشوند. متوجه
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بفرمایید دو. شماره ي می شوند. نزدیک اینجا به که می بینم بانویی خوب. بسیار ٢١٦
سه، شماره ي دو. شماره ي است. درست بیاورید. تشریف همین جا بله. همین جا.
شش، پنج، چهار، شماره  هاي بفرمایید. همین جا، درست خوب، بسیار سه؟ شماره ي
مبادا کنند، بلند آنجا از را پسربچه آن کنند لطف عزیزان از یکی چه؟ هشت و هفت
خوب. بسیار هستند. نفر ده کمابیش خوب، ده. و نه و هشت بیفتد. پا و دست زیر
زیاد شده جمع افراد تعداد شاید-شاید نمی دانم. ما… جمع خوب، چگونه… می بینیم

است. خوب بکشند. صف ترتیب همین به بگذارید باشد.

خوب، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارند؟ باور وجود تمام با نفر چند ٢١٧
خوب. بسیار پانزده. و چهارده و سیزده و دوازده و یازده نشدند. جمع اینجا زیادي افراد

شاید و ساعت یک خوب، آورید. جا به را احترام  نهایت می کنیم خواهش شما از ٢١٨
بود. خواهد بی معنا تمامش نباشد، آن پشت در خدا اگر کردم. صحبت بیشتر کمی
چه بله، است، حق همیشه کالم که باشید داشته دقت نکند، پشتیبانی هم اگر حتی
که باشید داشته نظر در و است کرده پشتیبانی پیش تر او نکند. چه کند پشتیبانی خدا
گفته ي این چون گذاشت فرونخواهد مرا که می دانم و-و است. وانگذاشته مرا هیچ گاه
به ولی کرد. خواهد پشتیبانی او که می دانم پس-پس می کنید؟ مالحظه اوست. خود
جایی تا خوب، کرد. باور خود وجود همه ي با باید باشیم. داشته ایمان که شرطی

می دانم… که

که عزیزانی کنید، نگاه سو این به می خواهم دعا، صف در حاضر عزیزان شما از ٢١٩
همه  می کنیم فکر نیست. جمع این در آشنایی هیچ باورم به-به هستند. دعا صف در
من براي شما همه ي اگر برید. باال را خود دست است، همین طور اگر هستند. ناآشنا
من براي عزیزان پس می بینید؟ خوب. بسیار کنید. بلند را خود دست هستید، ناآشنا

است… کم اینجا در شمارشان هستند. ناآشنا

اشتباه اگر نیستم. مطمئن می خورد. چشم به آشنا چند ، اینجا صف ها این در ٢٢٠
سپري بسیاري زمان نیستم. مطمئن البته هستند. نوئل برادر همسر ایشان نکنم،

است. شده

کرده اند، سکته ایشان نکنم اشتباه اگر است؟ چطور جانسون برادر حال خوب، و ٢٢١
را قلبش برکت که باشد است؟ چنین آیا می گویید؟ چه بد! چه است؟ همین طور
براي آرکانزاس کوچک گروه آن عزیزان، آن کردم، آغاز را جلسات که زمانی دربربگیرد.
به حال به تا آقا. خیر، برد. نخواهم یاد از را آرکانزاس هرگز کردند. مادري و پدر من
دستان لطفًا باشند. نشده حاضر آن در گرامی آرکانزاسی هاي آن در که نرفتم جلسه اي
اهل عزیزان از دیگر عده اي آمده اند؟ آرکانزاس از نفر چند امشب کنید، بلند را خود
دقت ولی است. چنین همیشه می بینید؟ نیست. شکی باره این در هستند، اوکالهما
جاهاي در هم با عیسی مسیح «در سخنی به داریم آسمانی پیوندي همه ما که داریم

نشسته ایم.» آسمانی
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اگر می گذرد، سال ها آمدم، شما کلیساي به که زمانی از جونز، برادر جونز، خواهر ٢٢٢
می دانم که جایی تا و دارید یاد به چنانکه و است؟ درست بود. مورك در نکنم اشتباه
که… بود این برایم مردم بیماري به بردن پی راه تنها آمدم شما کلیساي به وقتی
همان جا و می گذاشتم خود دست روي را بیماران دست و می آوردید سکو به را آنها
امر آن ببرم، کار به را خود درونی صداي که نبودم آن پی در می کردم. درنگ دقیقه اي
آنچه پیرو که گفتم شما به آب مروارید.» می گفت:«تومور، و می آمد سخن به آسمانی
مالحظه شد. خواهم آگاه مردم دل راز از باشم صادق چنانچه بود، گفته من به آنجا او
را این فینیکس در خود حضور اولین در که دارید یاد به است. همین طور می  کنید؟

می بینید؟ تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت گفتم؟
می رویم. باالتر کمی اکنون هم کنید. دقت نوار این به باشید. داشته یاد به ٢٢٣
بسپارید. خاطر به خوب-خوب بسپارید. خاطر به را این می رود. باالتر کمی می بینید؟

می کنید؟ مالحظه
پیش که می دانیم ببینم. را عیسی می خواهم ببینیم. را عیسی می خواهیم خوب، ٢٢٤
جهت باید زیرا برنمی گردد زمین به او مبارك بدن بیاید، کلیسا برداشتن براي آنکه از
باید تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست بماند. مقام آن در قربانی
بماند همان جا باید عیسی بدن است. نشسته خدا تخت بر امشب او بماند. قربانگاه بر
دقت دارد. قرار قربانگاه بر که قربانی همان دارد، را قربانی حکم زخم هایش خاطر به زیرا
روح القدس قالب در بود مسیح در که حیاتی همان اما بیاید. نمی تواند او بدن دارید؟

روح القدس… و می شود. نازل کلیسا بر
نمی دهم انجام را کارها این فرمود:«من او نبود. بدن آن کنش این هر روي، به  ٢٢٥
امر این به حال، می دهد.» انجام را کارها این او است، ساکن من در که پدري بلکه

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست داریم. ایمان
که پیداست است من در گانگستر یک روح که شوم مدعی شما حضور در اگر ٢٢٦
دقت باشم. شرارت سراپا و شده ظاهر بزرگ تفنگی با که باشید داشته انتظار باید
قلمو که باشید داشته انتظار باید باشم هنرمند یک روح داشتن مدعی چنانچه دارید؟

باشم. نقاشی مشغول دست، در
خواهم انجام را مسیح کارهاي خواه نا خواه  بگویم، سخن مسیح» «روح از چنانچه ٢٢٧
که همان گونه  درست «… را می کنم که کارهایی همان آرد ایمان من به «هرکه داد.
خواهد بار به را میوه  همان-همان می شود منقتل دیگر تاك به تاك یک زندگی هرگاه

است. زندگی آن در که آورد
بگویم. باره این در چیزي نمی توانم خیر. یا کرد خواهد را کار این او که نمی دانم ٢٢٨

دهم. انجام را کار این نمی توانم ندارد. توضیح به نیاز خوب عطایی… برکت به من ولی
را کار این بارها رفته ام. جهان سراسر به که می دانید عزیزان شما از بسیاري ولی ٢٢٩
اندازه اي به شدم. روبرو نفره هزار پانصد یا نیم میلیونی جمعیتی با بار یک داده ام. انجام
زبان پانزده به که را خود سخنرانی  می توانستم آسانی به که بود زیاد زبان ها شمار
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خدا روح چگونه دیدم و کنم. مرور را خود گفته هاي باز و بیاورم قلم به می شد، ترجمه
مالحظه می بینید؟ می آورد. عمل به آنجا در را می دهد انجام اینجا که کارهایی همان

نبود. بهانه اي و عذر دیگر پس زبان ها همه ي از ملت ها، همه ي از می کنید؟
هنگامی رفت. نخواهد همگان نزد دربرنمی گیرد، را همه که باشید داشته یاد به ولی ٢٣٠
زمینی اش حضور از یهود ملت سوم یک از کمتر بود کره ي خاکی این روي بر عیسی که
پذیرا را آسمانی امر آن آنها و آمد برگزیدگان نزد او واقفید. مسئله این به شدند. آگاه
به سخنی به می رود، همان جا روح هم شامگاهی جلسه ي این در شد. اینگونه شدند.

رفت. خواهد برگزیدگان سراغ
رهاننده ي چون را وي و مرد شما گناهان  راه در عیسی که بپذیرید اگر خوب، ٢٣١
پس بخشیده، آن به نو قالبی گرفته دست در را شما زندگی او کرده ، قبول خود شخصی
می کنید؟ توجه یافته ایم.» شفا او زخم هاي «از که باشید داشته یاد به صورت آن در
ایمان امر این به آیا یافته اید. شفا پیش تر شده ایم. برخوردار آن از پیش تر سخنی، به
مقدس کتاب در آنچه پیرو خوب، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟
این از سخن [«آمین.»] است؟ چنین شده ایم.» برخوردار آن از است:«پیش تر آمده
ما بر پیش از است. آمده فرود ما بر پیش تر بلکه شد.» خواهیم «برخوردار که نیست

است. آمده فرود
[برادران می کنی؟ باورش آیا برادر کرد. پیدا فیصله مسئله جلجتا در عیسی مرگ با ٢٣٢
ولی برمی دارد.» را جهان گناه که است بّره همان «او تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
باید کنید، دقت داشت. نخواهد شما بر تأثیري نپذیرید را خود آمرزش که هنگامی تا

شوید. پذیرا نیز را خود شفاي ترتیب به همین باید بپذیرید.
چنین است. گمراهی در که پیداست می دهم،» شفا را بگوید:«تو و بیاید آقایی اگر ٢٣٣
چگونه که نشان شما به اینجا می تواند او ولی است. مقدس نگاشته هاي مخالف ادعایی
به خدا می شود. محقق شما ایمان  پیرو شفا و داده انجام شما براي را کار این عیسی
دهد. انجام شما ایمان  برخالف کاري نمی تواند خدا مگر… نمی کند کاري  هیچ روي

بپذیرید. را آن باید پس
گوش خاصانش نزد عیسی آمدن درباره ي مقدس کتاب گزارش به دارد جا حال ٢٣٤
آنها بی ایمانی خاطر «به موعود مسیح عنوان به خود هویّت اثبات از پس او کنید،
را خود بودن مسیح او که پیداست دهد.» انجام بسیاري شگرف کارهاي نتوانست

بود. کرده اثبات
است مسیح همان هنوز او که امر این اثبات براي بتوانم الهی عنایت به که باشد ٢٣٥
بدنی-بدنی گرفتن اختیار در با می تواند و بوده زمین در که است خدایی همان و
این آیا شوم. فروتن باید چنانکه دهد، انجام را داد وعده که کارهایی همان کامًال میرا
در عیسی-عیسی که کرد نخواهد اثبات امر همین مگر بود؟ نخواهد متقاعد کننده امر

فرابخوانید. عمل میدان به را او تا است آماده اینک هم او است. بیدار او نیست؟ خواب
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که است این من ارزیابی چیست؟ ایستاده ام همین جا امشب اکنون که من تکلیف ٢٣٦
پانصد چه دارند. حضور شبانگاهی مشارکت این در نفر پنجاه و پانصد حدود جمعیتی
وضعیت نمی شود. عوض چیزي نفر، هزار پانصد چه نفر، یک چه-چه باشند حاضر نفر

می کنید؟ مالحظه است. همان
شما از ندارد، حقیقت نیست، درست حرف این که می کند فکر کسی اگر اکنون، ٢٣٧
می کنید؟ مالحظه بله. بله. دهید. انجام را کار همین و بگیرید مرا جاي دارم تقاضا
باید خدا اکنون و کنید. دقت بله. بله، شوید. عمل وارد خود که هستید آن از آگاه تر

خدا… خداوند اگر خوب و کند. اثبات را خود حضور عدم یا حضور
خانمی اینجا بیاورید. تشریف اینجا دهید. جوان آقاي آن به را خود کارت یکی… آیا ٢٣٨
را ایشان خود زندگی در هم بار یک هستند. کوچکتر من از سنی، نظر از که هستند

نیستیم. آشنا هم با است. چنین نداریم. هم با آشنایی هیچ گونه ندیده ام.
که می بینید و بخوانید را ٤ باب یوحنا انجیل لطفًا برگشتید، منزل به هرگاه ٢٣٩
رفته، مقدس اراضی به که حاضر عزیزان از کسی آیا بود… کوچک گرد جاي یک فقط
آمد، زن آن که آنجا کوچک، چاه آن است؟ کرده دیدن سوخار از آنجا آنجا-در در
در زن آن تاك مانند. گیاهانی از سرپوشیده است گردي جاي همان جاست؛ همچنان
مقابل بود. کرده تکیه دیوار بر پشت و نشسته آنجا عیسی که بود شده نزدیک حالی
از آب کشیدن براي زن آن که بود همان جا و می خورد چشم به کوچک منظره اي او
تا و شد گفتگو وارد زن آن با عیسی آمد. آنجا به او کوچه. سر آن از درآمد، کوچه اي

کرد. بازگو برایش را آن و شد آشکار او بر زن آن زندگی  مشکل که داد ادامه جایی
(دقت هستی انبیا از یکی بی گمان گفت:«خداوندا، بی درنگ زن عیسی، کار این با ٢٤٠
آمد. فرود او بر خدا سخن پس بود نبی او که آنجایی از باید… عیسی زیرا…» کنید)
مسیح هرگاه هستیم. مسیحا آمدن راه به چشم که گفت:«می دانیم زن آن سپس
اینجا در که می دانند نفر چند داد.» خواهد انجام دست این از کارهایی بیاید موعود
از سخن تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ مقدس نگاشته هاي از سخن

است. مقدس نگاشته هاي
این حال به تا می دانم که جایی تا گذاشتم. مقدس کتاب روي را خود دست اینک ٢٤١
نداریم. هم با آشنایی هیچ گونه می  گوید خود چنانکه ندیده  ام. خود زندگی در را خانم
دیگري امکان دروغ. یا است راست یا خوب. بسیار دروغ. یا است راست کالم یا پس

نیست. متصور
کنیم… صحبت کمی کرد، صحبت زن آن با خداوند که همان گونه  خانم، اکنون ٢٤٢

کند… بازگو من براي خداوند اگر
آورده اید. تشریف اینجا به دارید. دعا کارت البته بگویم:«خوب، شما به اگر خوب، ٢٤٣
شما بر و خدا» بر بگویم:«جالل چنانچه خوب، می کنید؟ دقت هستید.» بیمار
و بود خواهد درست حرکتی چنین می شوید.» خوب خدا، بر «جالل کنم. دست گذاري
است. درست می بینید؟ است. بایسته رویکرد همان این نیست. وارد آن بر خرده اي هیچ
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تندرست آنها و گذاشت خواهند بیماران بر است:«دست آمده مقدس کتاب در ٢٤٤
است. درست سخن این شد.» خواهند

راست من به بپرسید:«آیا می خارانید، را خود سر که حالی در می توانید خوب، ولی ٢٤٥
می شوم؟» خوب آیا است؟ گفته

از یا عملکرد و سرگذشت و زندگی از که برتر وجودي چنانچه-چنانچه خوب، ٢٤٦
برایش را زن آن مشکل که همان گونه اي به درست است، آگاه شما دغدغه ي و مشکل
براي را مسائل بتواند چنانچه می شود؟ چه بگوید] سخن و آید میان [به کرد بازگو
است؟ چنین آیا می داند. را آینده است، آگاه گذشته از او که پیداست کند، بازگو شما

البته. تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت
شده حاضر دیگري عزیز خاطر به بسا چه باشند… بیمار خانم این اگر خوب، ٢٤٧
خانوادگی مشکل بسا چه باشد. مالی مشکل هم شاید باشد. بیماري بسا چه باشند.
است. حقیقت عین این کنم. بازگو شما براي را مسئله این نمی توانم نمی دانم. باشد.
یا درستی خانم آن کند، بازگو را مسئله این او چنانچه باشد، هرچه ولی دارید؟ توجه
شد خواهید متوجه شد. خواهد روشن خانم این بر کرد. خواهد درك را امر نادرستی
روح این که بود خواهد مفهوم این به باشد نادرست اگر و نیست؟ یا هست چنین که
اگر ولی است.» درآمده آب از نادرست نبّوتش و گفته چیزي نبی اي «زیرا نیست خدا

می کنید؟ دقت خداست. روح از پس باشد درست
دلگرم است، حاضر ما جمع در همین جا امشب عیسی که امر این دانستن از مگر ٢٤٨
ایمان بناي باعث این آیا تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت نیستیم؟ دلخوش و

نیست. آن در شکی می بینید؟ [«آمین.»] شد؟ خواهد
برنمی آیم. کاري چنین پس از-از ناتوانم. خانم، این دادن شفا از پیداست خوب، ٢٤٩
انجام پیش تر می کنید؟ توجه می کنید؟ دقت است. شده انجام پیش تر کار این ولی
با [عیسی] خود اگر خوب، می گیرد. صورت ایمان پایه ي بر امر این پذیرش ولی شده
می گفت دهد. شفا را خانم این نمی توانست باز می ایستاد، جمع این در لباس همین
انجام پیش از که کاري بتوانی چنانچه کن، «توجه است. شده انجام قبًال کار این که
آیا اینجاست. نکته می کنید؟ توجه شد.» خواهد برداشته [بیماري] کنی، باور را داده ام

دارید؟ بصیرت امر این به نسبت
این اثبات دهد انجام شرایط] آن [در می توانست که کاري تنها توصیف این با پس ٢٥٠
و بیاید. بود قرار که خدا-نبی همان سخنی به است، موعود مسیح همان او که بود امر
پس و می داد انجام او که کرد خواهند را کارها همان شاگردانش [عیسی]، وعده ي پیرو
نگاشته ي رویکردي چنین است؟ روشن شما بر آیا هستید. مسئله متن در اینجا در
است ناسازگار مدرن عصر باور با رویکردي چنین که می دانم می سازد. مرجع را مقدس
این می گنجد. خدا کالم چهارچوب در زیرا خداست روش این است. الهی باور این ولی
قضیه، کردن پیچیده براي خود تالش در آنها بخوانید. باید خود که است نگاشته اي

می کنند. تحریف را امر ماهیت
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می خواهم… هستند. ایماندار خانم این بپرسم. شما از چیزي مایلم اکنون، ٢٥١

داد. خواهد رخ چیزي باشید داشته یاد به که بس همین داد. خواهد رخ امري ٢٥٢
امر پذیرش ضمن شد خواهند حاضر اینجا در نفر چند دهد، رخ چیزي اگر خوب،
آیا خانم، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت شد.» حل برایم همین بگویند:«با
ایمان آن به دیگر عزیزان شما آیا دارید؟ ایمان آنجا در آیا آورد؟ خواهید ایمان آن به

کند. داوري خدا پس [«آمین.»] دارید؟
عکس کنون تا نفر چند نمی گویم. را مطلب این بیان چرایی این از بیش دیگر ٢٥٣
براي جی.السی جرج دیده اند؟ را باشد خداوند فرشته ي همانا که آسمانی روشنایی آن
این و من میان در روشنایی همان اینک خوب. بسیار دارید؟ توجه آشناست. نامی شما

هستند. باورمند خانم این می دانم است. مقبولیت از سخن است. خانم
زخم هایی است، زخم  کنم، دعا شما براي خصوص آن در من می خواهید که چیزي ٢٥٤
بیماري عوارض صرفًا زخم ها که است این دیگر مسئله ي است. فراگرفته را شما بدن که
اکنون کنید. صبر کمی ولی می کنید. نرم پنجه و دست فراوانی مشکالت با هستند.
به باید است. درست می شوید. آماده جراحی عمل یک براي تماسم. در شما روح با
است. درست است. صفرا کیسه به مربوط عمل او گفته ي به خوب شوید. جراحی زودي
کنید. باور که بس همین دهد. برکت شما به خدا می کنید؟ فکر چه باره این در خوب،

آمین. است. همین
خوب، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت نیست؟ مسیح همان او آیا ٢٥٥
است… چنین بپرسید. خانم این از خصوص این در می توانید تمایل صورت در

می کنید؟ مالحظه
ایمان  اکنون می کنید؟ مالحظه است. همان ابداالباد تا و امروز و دیروز او خوب، ٢٥٦
برکت شما، به کمک براي کارهایی، انجام براي او می بینید؟ کرد. بیدار را عیسی شما

است. آمده میدان به می کنید، آرزو که چیزهایی کردن عنایت و شما دادن
توجه است. کرده خسته مرا نیمه و ساعت یک موعظه اي از بیشتر رؤیا این ٢٥٧
می کنید؟ توجه می اندازد. پا از را شما و می دهد دست شما به لرزش حس می کنید؟

من… مدیریت تحت چنین که است جلسه اي نخستین این بگویم، صادقانه
و شدم آگاه امر این از و کرد افاضه را خود کلیسایی در روح القدس پیش شب چند ٢٥٨
شد. محزون او پس ندادند پاسخ زود آنها آنگاه و فراخواند. را نفر چهار یا سه همان جا او
چنانکه است است-شایسته شایسته واگذاشت. همان جا مرا و شد دور بی درنگ پس
او به نسبت شما نیست موظف شما به نسبت او آقا. بله، کنید. اجابت را او دعوت باید

دارید. وظیفه
تألیف.] دیده ام.»-گروه را شما بار می گوید:«یک [خواهر نیستیم. آشنا هم با ما ٢٥٩
صف در من…؟… موقع آن [«بله. آریزونا؟ در همین جا [«بله.»] دیده اید. مرا بار یک
گذشته مدتی بله، [«.٥٥ سال یا ٥٤ [«سال پیش. سال چند دعا. صف در بودم.»] دعا

بود.»] زمانی چه نیستم مطمئن [«دقیقًا بله. بله، است.



شده٣٦ گفته کالم

سراسر در را دعا صف طویل ترین فینیکس در ظهر، از بعد یک در که دارم یاد به ٢٦٠
بود… همان جا دادم. تشکیل خود زندگی

یاد به بود. کلیسا آن گرداننده ي عزیزي در… کرده ام. فراموش را کلیسا آن نام ٢٦١
فولر برادر نه. بود؟ فولر آیا بود. فینیکس بزرگ کلیساهاي از یکی او… که نمی آورم
کلیساي به مربوط این ولی می آورم. یاد به را گارسیا می گویید؟ چه می شناسم. را
نام چیزي. چنین یا می کردند شبانی را آن ساوتن دکتر گویی که بود بزرگی بسیار
است. منطقه تام انجیل کلیساهاي بزرگ ترین از یکی چیست؟ آنجا بزرگ کلیساي
فاکنر، است، همین بله است. همین بله فاکنر، تألیف.] می گوید:«فاکنر.»-گروه [کسی

افتاد. اتفاق کلیسایش در
تا و کردم آغاز ظهر از بعد از که دارم یاد به خوب دارید؟ یاد به را دعا صف آن ٢٦٢
و می کردم دست گذاري را مردم هم… تنها کردم. دعا یکسره شب دل در نیمه شب،
شده دشوار من براي حرکتی هر نداشتم، حرکت توان دیگر که بودم کرده ضعف چنان

می کنید؟ توجه آیا بود.
جسته امر این ولی می شد نازل رؤیاهایی البته، بود. رؤیاها نزول زمان از پیش ٢٦٣
در باید که چیزهایی از می کردم، خلوت که هنگامی گاه، و می افتاد. اتفاق گریخته
که آینده امور و می شدم حاضر شما میان در من می کرد. آگاه مرا می داد رخ آینده
است؟ درست شد. محقق همیشه می کردم. اعالم شما به را بود کرده بازگو من براي
می گوید؟ چه آسمانی امر آن خوب، بله. تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت

می کنید؟ توجه می کند. تأیید را امر این هم خدا کنید.» «باورش
و دو براي گمانم به است، شده سپري بسیاري سالیان موقع آن از خانم، اکنون، ٢٦٤
این از بیشتر بسا چه چیزي. چنین بسا چه یا کرده ام، دعا دنیا سراسر در نفر میلیون نیم

نمی دانم. چیزي خصوص این در و نمی شناسم را شما توصیفی چنین با پس باشد. رقم
چنین شد. دور ایشان از بود، گرفته قرار بانو آن بر که تاریکی آن که است گفتنی و ٢٦٥
تنها است؟ درست داد، دست شما به دیگري حس که می دانم می دانم. را این بله. شد.
آگاه است. کرده پر را فضا ایمان و شادي اکنون است. ایمان حفظ همان الزم، شرط
موضع همان در می کنید؟ توجه گشت. برخواهد شریرتر دیو هفت یا پنج با او که باشید

شد.» حل مشکل می کنم. بگویید:«باور و بمانید
بیان دیگر شاهد دو براي را این نداریم، آشنایی هم با اینکه به توجه با خوب، ٢٦٦
چنین مگر نفر». سه یا دو گواهی آمده:«به  مقدس کتاب در آنچه پیرو دارم باور می کنم.

می شود.» اثبات سخنی هر درستی شاهد، سه نفر، سه یا دو گواهی «به است؟ نیامده
اختصاص دعا صف به را مانده باقی من براي که زمانی دارم قصد امکان صورت در ٢٦٧
آگاهی محض را این بپردازم. تمییز به حد از بیش نمی خواهم توصیف، این با دهم.

کردم. عرض شما
همین به اگر می شوند. سرگیجه دچار مرتب نشسته اند سمت آن که خانمی خوب، ٢٦٨
چه ایشان که بگویید من به شد. نخواهید حالت ها این دچار بپذیرید را این سادگی
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فضا همین در چرخشی از پس روشنایی آن چگونه دیدم-دیدم کردند. لمس را چیزي
نگه داشت چنین را خود سر بانو آن چگونه دیدم رؤیا در رفت. گوشه آن به مستقیم
او مبارك رداي کرد؟ چه او می کنید؟ دقت بله. بله، می آمد. جلو و عقب اینگونه و
«که است؟) (درست است» کهنه  رئیس آمده:«او کتاب مقدس در نه… کرد. لمس را
می بینید کردند. را کار همین واقع در خانم آن شود.» ما ضعف هاي همدرد می تواند
شد. پس دادند؟ نشان خود از فراخوان آن به نسبت مثبت واکنش بی درنگ چگونه
مسئله این شود. برطرف همه چیز باید پس کنید. باور است کافی فقط می کنید؟ توجه

است. امر آن حقانیت تأیید حکم در خود
گونه اي به می کوشم نمی کنم. شتاب صف تشکیل در چرا می شوید متوجه حال، ٢٦٩
براي دهم. تشکیل دیگري دعاي صف باز شب فردا دارم قصد زیرا شوم درگیر کمتر
من اوست. خود این شود. محرز شما بر میدان به عیسی آمدن که است بس همین من
مالقات خود زندگی در را خانم این تاکنون هم بار یک برنمی آیم. کاري چنین پس از

می کنید؟ دقت نمی دانم. چیزي ایشان از پس نکرده ام
می شوند؟ لغزش دچار امر آن سادگی از فرزانگان امروزه که می نماید ساده چنان ٢٧٠
این بر می کوشند فرزانگان فرو می مانند. آن دیدن از دلیل همین به می کنید؟ مالحظه
باورش باید باشید. داشته احاطه موضوع این بر نمی توانید باشند. داشته احاطه  موضوع

کنید. باورش است کافی تنها کنید.
از هم ایشان ایمان، شرط به ولی می شوند سردرد دچار بومی جوان خانم این ٢٧١
می بینید؟ ایشان…  حتی ندیده ام. را ایشان کنون تا شد. خواهند آزاد سردردها این شر

می کنید؟ توجه
روشن شما بر امر نادرستی یا درستی تا نمی خواهد بیشتر لمسی کنید. لمس را او ٢٧٢

می کنید؟ دقت شود.
را ایشان حال به تا بپرسید. خانم این از ندارم. عزیزان این با آشنایی هیچ گونه ٢٧٣
می کنید؟ مالحظه می گیرم. گواه را خدا باره این در و می دانم که جایی تا البته ندیده ام،
را شما او شماست. ایمان همان شرطش ولی است آمده میدان به عیسی دارید؟ توجه
اگر شوید. وارد ایمان دِر از بلکه شود شما لغزش  مایه ي امر این مبادا کرد. خواهد خوب
همه ي باري داد. خواهد شفا را شما عیسی کرد. خواهد دگرگون  را شما کنید، باورش

بیاورید. ایمان امر این به که شرط این به تنها کنید پیدا شفا می توانید عزیزان شما
میان در حرکت حین روح القدس و ایستاده اند. سکو روي خانمی می بینید، چنانکه ٢٧٤
همه هست، جا همه که می دهد نشان چنین این و می دهد شفا را مردم حاضر، جمعیت
سپاس! آمین. تواناست. کاري هر بر همین طور و است آگاه چیز همه  از دارد، حضور  جا
به روح القدس کسوت در عیسی که دهید اجازه کنید. بیدار خود درون در را عیسی

کند. کار شما در یابد، راه شما درون
در شما بودن دلیل می تواند خدا خداوند می شناسد. خدا ولی نمی شناسم را شما ٢٧٥
صحیح. است؟ درست کرد، خواهید باور مرا صورت این در سازد. آشکار من بر را اینجا
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کن»، نگاه ما گفتند:«به که یعقوب و پطرس همچون واقع واقع-در در کنید. نگاه من به
از… است کافی است. همین منظورم

واقعی مفهوم به شفا جلسه ي  یک چند دقایقی تا که دارم باور می رسد. جا همه  از ٢٧٦
می کنید؟ دقت آیا می کنید؟ توجه می بینید؟ داشت. خواهیم کلمه

داده اید. دست از را خود بینایی کمابیش می برید. رنج چشم ناراحتی از است گفتنی ٢٧٧
می افتند. کار از بینایی اعصاب می میرد. شما چشمان  اعصاب

روي می گوید:«از یکی دریافتم. را این که است باري نخستین این مدت ها از پس ٢٧٨
داشته یاد به خوب، نزدم. حدس را چیزي نزدم. حدس را چیزي نه بود.» گمان و حدس

می دهد. را شما افکار درك امکان من به اینجا روح القدس که باشید
کنید. نگاه اینجا به خواهر نه. یا بود گمان و حدس روي از راستی به که ببینم ٢٧٩
در پوست سرطان سرطان، می برید؛ رنج سینه ناحیه در درد از ولی هستید باورمند
می گوید:«بله، [خواهر داشت؟ برخواهد را آن خدا که دارید ایمان آیا خوب، گردن. پشت
این با آمده اید، آنجا از که جایی نیومکزیکو، به دارید دوست آیا تألیف.] آقا.»-گروه
عیسی خداوند نام به پس آنجا. به برگردید…؟… است، داده شفا را شما خدا که باور

یابید. شفا مسیح
باشید. داشته ایمان که است بس همین باشید. داشته ایمان می توانید

اگر که است این منظور دیده اید. جلسه ها در مرا باري، نداریم. آشنایی یکدیگر با ٢٨٠
ندارد. صحت می شناسم، را شما که بگویم شما، با آشنایی باب در

شده ام رد بود، شده تعیین من براي که زمانی از باشید. شکیبا لحظه  چند خوب، ٢٨١
هستند، اینجا خانم این شده اید. آگاه مکان این در او مبارك حضور از بی گمان ولی
نفر سه حداقل بگویم درست چنانچه کرد. خواهیم دعا عزیزان براي آن-سپس از پس

است. فروگرفته را حاضر جمعیت همه پس، بله. بله، نیست؟ چنین مگر هستند.
را شما هستید. خوش بنیه و تندرست گویی کنم. تصور را مسئله نمی توانم ٢٨٢
تمنایی می کند. سنگینی شما قلب بر چیزي می شناسد. را شما خدا ولی نمی شناسم
دو نه، می بینیم، را جوانی آقاي است. دیگري شخص درباره ي شماست. وجود در
و شما. داماد دیگري و شماست پسر آنها از یکی نه، هستند. شما پسران جوان. آقاي
آیا است. خداوند سخن این هستند. بی ایمان  دو هر آنها دارند. معده ناراحتی دو هر

دارید؟ ایمان
می گوید:«آمین.»- [جماعت می کنید؟ باور خانم این همراه عزیزان شما از نفر چند

تألیف.] گروه
دِر از خود، گرامی  خواهر براي مسئلت، این براي اکنون هم عیسی، خداوند اي ٢٨٣
را خود مسئلت شده راهی که باشد می دهم. برکت تو نام در را او می شویم. وارد ایمان

آمین. کند. دریافت تو جالل براي
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می گوید:«آمین.»- [جماعت کرده اید؟ باور وجود همه ي با اکنون هم آیا ٢٨٤
تألیف.] گروه

من براي را مشکل می تواند او که دارید ایمان آیا بیاورید. تشریف اینجا از بفرمایید ٢٨٥
منزل راهی تندرستی با و شود برطرف مزمن تنگی نفس مشکل این اگر کند؟ بازگو
باشید، کرده باورش چنانچه خوب، بود؟ نخواهد شادمانی مایه ي امر این مگر شوید،

شد. خواهد هم چنین
به معده. ناراحتی و قلبی ناراحتی کنید؟ صحبت انگلیسی زبان به می توانید آیا ٢٨٦

صحیح. آمین. شد. خواهد برطرف و باشید داشته ایمان عیسی خداوند
تنگی می کشید، نفس دشواري به می کنید؟ صحبت انگلیسی آیا خانم. بفرمایید ٢٨٧

عیسی. خداوند نام به-به کنید، باورش بکشید! نفس باشید. داشته ایمان  نفس.
خدا نبی عنوان به مرا آیا می کنید؟ صحبت انگلیسی زبان به آیا بفرمایید. ٢٨٨
سراغ به دیگر باشید! داشته ایمان می برید. رنج کمر در ناراحتی از می پذیرید؟

نمی آید. شما
به می بینم چنانکه می برید. رنج مفاصل ورم از هستم؟ خدا خادم که دارید ایمان آیا ٢٨٩
بروید، است. دشوار شما براي حرکتی چنین انجام صبح می شوید. بلند تخت از سختی

می شوید. تندرست شد، خواهید راحت دیگر کنید، باور
در را عیسی اینک هم تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آیا ٢٩٠
دارید؟ ایمان امر آن به آیا آمد. صحنه به همین جاست. مسیح کنید. بیدار خود درون

[«آمین.»]
بگذارید. دست همدیگر روي بر تنها بگذارید. دست همدیگر روي بر اکنون ٢٩١

بروید،» جهان سراسر گفت:«به چنین عیسی کرد. خواهم نقل مقدس نگاشته ي از ٢٩٢
این کنید. اعالم را انجیل کنید، «مژده رسانی می شود شامل هم را آریزونا و تِمپ
زبان هاي به کرد، خواهند بیرون را دیوها من نام به بود. خواهد ایمانداران همراه نشانه
خواهند زهر به آلوده چیزهاي و داشت برخواهند را مارها گفت، خواهند سخن تازه
تندرست آنها بگذارند، بیماران بر دست چنانچه رساند. نخواهند آنها به گزندي و نوشید

شد.» خواهند
کرده اید، باور را او حضور چنانچه [هستیم]، حاضر عیسی با ما حال، ٢٩٣
عیسی در که روح همان تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت بگویید:«آمین.»

دارد. حضور کلیسا همین  در اینجا امشب بود مسیح
بگویید:«اي و کنید دعا تنها کنید. دعا کرده اید دست گذاري که کسی براي خوب، ٢٩٤

می کنند. دعا شما براي آنها ده.» شفا را عزیز این خدا، خداوند
جمع این بر را خود روح و نیرو کرده عنایت خدا اي داریم، تمنا عیسی، خداوند اي ٢٩٥
می کنم دعا پروردگارا، بفرست. زده، صورت به ماسکی که گرامی خانم این بر حاضر،



شده٤٠ گفته کالم

جماعت همه ي خدا نیروي و شوند آرام طوفان ها و دیو که باشد دهی. شفا را عزیزان
 براند. بیرون را بی ایمانی و دیو هر فروگرفته را
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تِمپ در واقع تام انجیل کلیساي در ١٩٦٣ ژانویه ١٧ پنج شنبه عصر در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک در پیغام این کردند. ایراد آمریکا آریزونا ایالت

می گردد. پخش و چاپ Voice Of God Recordings انتشارات کوشش با اثر این فارسی برگردان
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